РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-4606
Гр. София, 10.06.2014 г.

Днес, 10 юни 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. № 642/02.06.2014 г./
Раздел втори - Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове и модификации на
игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел трети - Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на издаден
лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1 „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3837-03.06.2014//вх. № 000030-363227.05.2014/
1.2 „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков/изх. № 000030-3991-09.06.2014//вх. № 0000303950-09.06.2014/
1.3 „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3990-09.06.2014/ /вх. № 0000303949-09.06.2014/
1.4 „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3989-09.06.2014/ /вх. № 0000303953-09.06.2014/
1.5 „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3996-09.06.2014/ /вх. № 0000303956-09.06.2014/
1.6 „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3993-09.06.2014/ /вх. № 0000303951-09.06.2014/
1.7 „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3994-09.06.2014/ /вх. № 0000303952-09.06.2014/
1.8 „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3997-09.06.2014/ /вх. № 0000303957-09.06.2014/
1.9 „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3992-09.06.2014//вх. № 0000303954-09.06.2014/
1.10. „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3995-09.06.2014/ /вх. № 0000303955-09.06.2014/
Раздел четвърти - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства,
вписани в издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София/изх. № 000030-3792-02.06.2014/
/вх. № 000030-3349-21.05.2014/
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2. За игри с игрални автомати:
2.1."АВВ-2003" ООД, с. Зетьово /изх. № 000030-3839-03.06.2014//вх. № 000030-334421.05.2014/
2.2.„СТАР ГЕЙМС” ООД, гр. Варна /изх. № 000030-3963-09.06.2014//вх. № 000030-374430.05.2014/
3. За производство, разпространение и сервиз:
3.1."ДЖИТЕХ Аустрия“ ГМБХ (GTECH Austriq GMBH), Република Австрия/изх. № 0000303764-02.06.2014/ /вх. № 000030-3319-20.05.2014/
Раздел пети - Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелства, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри в игрално казино:
1.1."МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-3814-02.06.2014/ /вх. №
000030-3575-26.05.2014/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ГРАНД МАКАО СОФИЯ" ЕООД,
000030-2672-17.04.2014/

София /изх. № 000030-3780-02.06.2014/ /вх. №

Раздел шести - Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1.За игри с игрални автомати:
1.1."ТОКАМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3813-02.06.2014/ /вх. №
000030-3147-09.05.2014/
1.2. ЕТ "ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС", гр. Русе /изх. № 000030-3769-02.06.2014/ /вх. №
000030-3264-15.05.2014/
1.3."МЕГА ШАНС ГРУП - ГР. ЗАВЕТ" ЕООД, гр. Завет, /изх. № 000030-3770 -02.06.2014/ /вх.
№ 000030-3403-22.05.2014/
1.4."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-3944-09.06.2014/ /вх. № 000030-374230.05.2014/
1.5."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-3945-09.06.2014/ /вх. № 000030-374330.05.2014/
1.6. ЕТ "БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ", гр. Бургас /изх. № 000030-3924-06.06.2014/ /вх. № 0000303643-28.05.2014/
Раздел седми - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз по чл. 36, ал. 3 от
Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.ЕТ "ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ", гр. Монтана, /изх. № 000030-3775-02.06.2014/ /вх. №
000030-3293-19.05.2014/
Раздел осми - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ИМПЕРИАЛ - БГ" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-3787-02.06.2014/ /вх. № 0000303318-20.05.2014/
1.2."МАКРА-Т" ООД, гр.София /изх. № 000030-3829-03.06.2014/ /вх. № 000030-363927.05.2014/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София, /изх. № 000030-3772-02.06.2014/ /вх. № 0000303058-30.04.2014/
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2.2."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3768-02.06.2014/ /вх. № 0000303059-30.04.2014/
2.3.ЕТ "СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов", гр. Бургас /изх. № 000030-3819-02.06.2014/ /вх. №
000030-3183-12.05.2014/
2.4. ЕТ "СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов", гр. Бургас /изх. № 000030-3820-02.06.2014/ /вх. №
000030-3184-12.05.2014/
2.5. ЕТ "СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов", гр. Бургас /изх. № 000030-3822-02.06.2014/ /вх. №
000030-3369-22.05.2014/
2.6. ЕТ "СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов", гр. Бургас /изх. № 000030-3831-03.06.2014/ /вх. №
000030-3153-10.05.2014/
2.7. ЕТ "СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000", гр. Русе /изх. № 000030-3783-02.06.2014/ /вх.
№ 000030-3266-15.05.2014/
2.8. ЕТ "КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ", гр. Кубрат /изх. № 000030-3779-02.06.2014/ /вх. №
000030-3278-16.05.2014/
2.9. "СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-3784-02.06.2014/ /вх. № 0000303280-16.05.2014/
2.10."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-3902-06.06.2014/ /вх. №
000030-3711-29.05.2014/
2.11. "АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3765-02.06.2014/ /вх. № 000030-328719.05.2014/
2.12. "ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3794-02.06.2014//вх. № 0000303292-19.05.2014/
2.13. "БОРА 3001" ООД, гр. София /изх. № 000030-3795-02.06.2014/ /вх. № 000030-329519.05.2014/
2.14. "МАКАО" ООД, гр. Пловдив, /изх. № 000030-3782-02.06.2014/ /вх. № 000030-334521.05.2014/
2.15. "МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив, /изх. № 000030-3790-02.06.2014//вх. № 000030-334621.05.2014/
2.16. "БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-3821-02.06.2014/ /вх. № 000030-334821.05.2014/
2.17. "БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-3825-02.06.2014//вх. № 000030-332920.05.2014/
2.18. "БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-3980-09.06.2014//вх. № 000030-375531.05.2014/
2.19. "КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-3793-02.06.2014/ /вх. № 000030-335221.05.2014/
2.20. "РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3767-02.06.2014/ /вх. №
000030-3357-22.05.2014/
2.21. "РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3763-02.06.2014/ /вх. №
000030-3358-22.05.2014/
2.22. "РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3762-02.06.2014/ /вх. № 0000303359-22.05.2014/
2.23. "ПРИЗМА 08" ЕООД, гр. Павликени /изх. № 000030-3773-02.06.2014/ /вх. № 0000303399-22.05.2014/
2.24. "ПРИЗМА 08" ЕООД, гр. Павликени /изх. № 000030-3771-02.06.2014/ /вх. № 0000303400-22.05.2014/
2.25. "БРИЗ - М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3776-02.06.2014/ /вх. № 000030-340122.05.2014/
2.26. "НЮ ГЕЙМ АМЮЗМЪНТ" ООД, гр. Гълъбово /изх. № 000030-3766-02.06.2014/ /вх. №
000030-3402-22.05.2014/
2.27. "ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-3838-03.06.2014/ /вх. №
000030-3539-23.05.2014/
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2.28. "ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-3916-06.06.2014/ /вх. №
000030-3677-29.05.2014/
2.29. "МЕРИКАН 2000" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-3804-02.06.2014/ /вх. № 000030-357326.05.2014/
2.30. "МЕРИКАН 2000" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-3805-02.06.2014/ /вх. № 000030-357426.05.2014/
2.31. "ХАЗАРТ 08" ООД, гр. София /изх. № 000030-3812-02.06.2014/ /вх. № 000030-358226.05.2014/
2.32. "АНЕЛ-98" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3789-02.06.2014/ /вх. № 000030-359127.05.2014/
2.33. "БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-3785-02.06.2014/ /вх. №
000030-3635-27.05.2014/
2.34. "ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3842-03.06.2014/ /вх. № 000030-357826.05.2014/
2.35. "ПОЛО 11 ЕООД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3841-03.06.2014/ /вх. № 0000303579-26.05.2014/
2.36. "ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3840-03.06.2014/ /вх. № 000030-358026.05.2014/
2.37."БЛИЦ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-3823-02.06.2014/ /вх. № 000030-364228.05.2014/
2.38."ФОРТУНА-ГЕЙМС" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-3830-03.06.2014/ /вх. № 0000303634-27.05.2014/
2.39."ФЕНИКС-2004" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-3832-03.06.2014/ /вх. № 000030-334221.05.2014/
2.40."ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3836-03.06.2014//вх. №
000030-3368-22.05.2014/
2.41."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-3900-06.06.2014/ /вх. № 0000303702-29.05.2014/
2.42."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-3901-06.06.2014/ /вх. № 0000303710-29.05.2014/
2.43. "ГЕЙМЪР-2001" ООД, гр. София /изх. № 000030-3909-06.06.2014/ /вх. № 000030-371229.05.2014/
2.44. "ГЕЙМЪР-2001" ООД, гр. София /изх. № 000030-3915-06.06.2014/ /вх. № 000030-371329.05.2014/
2.45. "СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3907-06.06.2014/ /вх. № 0000303729-30.05.2014/
2.46. "МОНТЕСИТО М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3914-06.06.2014/ /вх. № 0000303676-29.05.2014/
2.47. "ВАЛ-СТАР" ЕООД, гр. Трявна /изх. № 000030-3904-06.06.2014/ /вх. № 000030-373130.05.2014/
2.48. "ВАЛ-СТАР" ЕООД, гр. Трявна /изх. № 000030-3903-06.06.2014/ /вх. № 000030-373230.05.2014/
2.49."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-3948-09.06.2014/ /вх. № 000030-373330.05.2014/
2.50."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-3935-06.06.2014/ /вх. №
000030-3734-30.05.2014/
2.51."ЕЛ ДЖИ ЕС - 99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-3908-06.06.2014/ /вх. № 000030-374030.05.2014/
2.52."ФИЛИ" ООД, гр. Плевен /изх. № 000030-3917-06.06.2014/ /вх. № 000030-379902.06.2014/
2.53."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-3899-06.06.2014/ /вх. № 000030-370129.05.2014/

Стр. 5
2.54."ИМПЕРИАЛ-ДД 2010" ООД, гр. Шумен /изх. № 000030-3964-09.06.2014/
000030-3584-26.05.2014/
2.55."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3974-09.06.2014/ /вх. №
3360-22.05.2014/
2.56. "ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3797-02.06.2014/ /вх. №
3288-19.05.2014/
2.57. "ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3975-09.06.2014/ /вх. №
3855-03.06.2014/
2.58. "ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3976-09.06.2014/ /вх. №
3856-03.06.2014/
2.59. "ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3977-09.06.2014/ /вх. №
3857-03.06.2014
2.60. "ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3978-09.06.2014/ /вх. №
3858-03.06.2014
2.61. "ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3979-09.06.2014/ /вх. №
3854-03.06.2014
2.62. "НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-3981-09.06.2014/ /вх. №
3753-31.05.2014
2.63. ЕТ "БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ", гр. Бургас /изх. № 000030-3786-02.06.2014//вх. №
3343-21.05.2014/

/вх. №
000030000030000030000030000030000030000030000030000030-

3. За тото и лото игри:
3.1. "ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3913-06.06.2014/ /вх. № 000030-373730.05.2014/
3.2. "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-390506.06.2014/ /вх. № 000030-3727-30.05.2014/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1. "ЕВРОФУТБОЛ ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-3824-02.06.2014/ /вх. № 0000303669-28.05.2014/
4.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3910-06.06.2014/ /вх. № 000030-373830.05.2014/
4.3. "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030390606.06.2014/ /вх. № 000030-3726-30.05.2014/
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3911-06.06.2014/ /вх. № 000030-373930.05.2014/
Раздел девети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 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. № 000030-3806-02.06.2014/ /вх. № 0000303257-14.05.2014/
1.2."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-3788-02.06.2014/ /вх. № 0000303341-21.05.2014/
1.3."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-3912-06.06.2014//вх. № 0000303674-29.05.2014/
1.4."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ“ЕАД, гр. София /изх. № 000030-382602.06.2014/ /вх. № 000030-3673-28.05.2014/
1.5."АНГЛО БОЛКАН“ООД, гр. София/изх. № 000030-3971-09.06.2014/ /вх. № 000030-384303.06.2014/
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2. За игри с игрални автомати:
2.1."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София, /изх. № 000030-3811-02.06.2014//вх. № 0000303252-14.05.2014/
2.2."УИН БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3807-02.06.2014/ /вх. № 000030-325314.05.2014/
2.3."УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-3808-02.06.2014/ /вх. № 000030-325414.05.2014/
2.4."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-3810-02.06.2014/ /вх. № 000030-325514.05.2014/
2.5."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-3809-02.06.2014/ /вх. № 000030-325614.05.2014/
2.6.ЕТ "СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000", гр. Русе /изх. № 000030-3781-02.06.2014/ /вх.
№ 000030-3267-15.05.2014/
3. За тото игра
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-397309.06.2014/ /вх. № 000030-3930-06.06.2014/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-397209.06.2014/ /вх. № 000030-3929-06.06.2014/
5. За моментна лотарийна игра:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София/изх. № 000030-396909.06.2014/ /вх. № 000030-3866-04.06.2014/
6. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета
онлайн:
6.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-397009.06.2014/ /вх. № 000030-3931-06.06.2014/
7. За тото игра онлайн:
7.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-398209.06.2014/ /вх. № 000030-3932-06.06.2014/
Раздел десети - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. "ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД , гр. Бургас /изх. № 000030-3918-06.06.2014/ /вх. № 0000303741-30.05.2014/
Раздел единадесети - Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № И-3581 от 22.05.2014 г.
2. Докладна записка с изх. № 000030-3925 от 06.06.2014 г.
Раздел дванадесети - Разни.
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. №
642/02.06.2014 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
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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.bets10.com/
2. https://www.7bets10.com/
3. https://www.casinomaxi9.com/
4. https://www.casinometropol8.com/
5. http://www.tropeziapalace.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., доп., бр. 54 от 2012 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 94 от 2012 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
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.bets10.com/
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2. https://www.7bets10.com/
3. https://www.casinomaxi9.com/
4. https://www.casinometropol8.com/
5. http://www.tropeziapalace.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 типове и модификации
на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр.София /изх. № 000030-3928/06.06.2014 г./,
/вх. № 000030-3361/22.05.2014г./
На 22.05.2014 г. с вх. № 000030-3361 е подадено писмено заявление от „БАЛКАНФОН”
ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по чл. 22, ал. 1, т. 8
от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване
на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, гр. София, община Столична, район Средец, ул.
„СЛАВЯНСКА” No 29, ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова-Димитрова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Novoline Interactive Mix I

Тип, версия

FV 880 F2
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Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение

ИА-2371 от 29.05.2014 г.,
„Austrian Gaming Industries”
№ И-1638/17.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„БАЛКАНФОН” ЕООД
№ И-2016/03.01.2013 г. за внос и разпространение на
игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

601640

Година на производство

2014 г.

Вид на играта

Видео слот 15 игри:
1. AZTEC POWER;
2. BOOK OF RA deluxe;
3. CUTE FRIENDS;
4. DOLPHIN’S PEARL DELUXE;
5. GARDEN OF FORTUNE;
6. GORILLA;
7. JUST JEWELS deluxe;
8. LORD OF THE OCEAN;
9. LUCKY LADY’S CHARM deluxe;
10. MEGA JOKER;
11. MONKEY KING;
12. ROARING FORTIES;
13. SIZZLING HOT deluxe;
14. SPINNING STARS;
15. SUPRA GEMS

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр.София /изх. № 000030-3927/06.06.2014 г./,/вх. № 0000303362/22.05.2014г./
На 22.05.2014 г. с вх. № 000030-3362 е подадено писмено заявление от
„БАЛКАНФОН” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
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Утвърждава представеният от „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, гр. София, община Столична, район Средец, ул.
„СЛАВЯНСКА” No 29, ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова-Димитрова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Novoline Interactive Mix II

Тип, версия

FV 880 F2

Протокол от изпитване №

ИА-2372 от 29.05.2014 г.,
„Austrian Gaming Industries”
№ И-1638/17.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„БАЛКАНФОН” ЕООД
№ И-2016/03.01.2013 г. за внос и разпространение на
игрално оборудване

Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер

601644

Година на производство

2014 г.

Вид на играта

Видео слот 14 игри:
1. ALPINE RUSH;
2. AMERICAN DINER;
3. ARMADILLO ARTIE;
4. CASH FARM;
5. DA VINCI WINS;
6. DIVINE BEAUTIES;
7. FRUITS OF FORTUNE;
8. JUST JEWELS QUATTRO;
9. KNIGHTS QUEST;
10. PLENTY ON TWENTY HOT;
11. SIZZLING HOT QUATTRO;
12. Xtra HOT;
13. MEGA JOKER;
14. SPINNING STARS.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр.София /изх. № 000030-3926/06.06.2014 г./,/вх. № 0000303363/22.05.2014г./
На 22.05.2014 г. с вх. № 000030-3363 е подадено писмено заявление от
„БАЛКАНФОН” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
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В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, гр. София, община Столична, район Средец, ул.
„СЛАВЯНСКА” No 29, ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова-Димитрова – управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Novoline Interactive Mix III

Тип, версия

FV 880 F2

Протокол от изпитване №

ИА-2373 от 29.05.2014 г.,
„Austrian Gaming Industries”
№ И-1638/17.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„БАЛКАНФОН” ЕООД
№ И-2016/03.01.2013 г. за внос и разпространение на
игрално оборудване

Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер

601648

Година на производство

2014

Вид на играта

Видео слот 15 игри:
1. BOOK OF RA deluxe;
2. CIRCUS TIME;
3. CRIMSON NIGHTS;
4. DIVINE BEAUTIES;
5. FIRESTARTER;
6. GOD OF THUNDER;
7. GOLDEN SCARABS II;
8. GORILLA;
9. IRISH LEGENDS;
10. JUST JEWELS deluxe;
11. LORD OF THE OCEAN;
12. NINDJA’S PATH;
13. OLIVER’S BAR DELUXE;
14. RIVER QUEEN;
15. TIKI ISLAND.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД, гр.София /изх. № 000030-3777/02.06.2014 г./,/вх. № И000030-3538/23.05.2014г./
На 23.05.2014 г. с вх. № 000030-3538 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, което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ ПРИ
ВЗАИМНО СВЪРЗАНИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред
1.

Наименование

Система за формиране на премия „Джакпот”

Тип, версия

Buffalo UGS

Протокол от изпитване №

Заявител / номер на
удостоверение

ДП-112 от 21.05.2014 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

JP 140310-001

Година на производство

2014

Производител / номер на
удостоверение

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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5.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД, гр.София /изх. № 000030-3774/02.06.2014 г./,/вх. № И000030-3347/21.05.2014г./
На 21.05.2014 г. с вх. № 000030-3347 е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕГНОЛОГИИ” 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, което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

БАРГЕЙМ

Тип, версия

BG 131-03, Gamopolis 66 GIGH WAY

Протокол от изпитване №

Заявител / номер на
удостоверение

ИА-2369 от 14.05.2014 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

140227-052

Производител / номер на
удостоверение

Година на производство
Вид на играта

2014
Видео слот 40 игри:
1. 20 Star Party;
2. 40 Treasures;
3. 40 Shining Jewels;
4. Amazons Spear;
5. Aztec Riches;
6. Bavarian Forest;
7. Beetle Star;
8. Black Pharaoh;
9. Bombay Gems;
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10. Bye Bye Spy Guy;
11. Candy Master;
12. Carats Whisper;
13. Cash Robot;
14. Cave Romance;
15. Chilli Fruits;
16. Cherchez la Femme;
17. Coffee Magic;
18. Crazy Caterpillar;
19. Dancing Dragons;
20. Duck of Luck;
21. Fluftails;
22. Fortune Fish;
23. Fortune Frog;
24. Hell’s Sevens;
25. Jaguar Warrior;
26. Lucky Clover;
27. Mighty Kraken;
28. Mighty Rex;
29. Mystic Forest;
30. Mystic Moon;
31. Monkey Sevens;
32. Pig the Pig;
33. Pot O’Luck;
34. Shining Treasures;
35. Silver Greek Giant;
36. Silver Fox Magic;
37. Secret of Giza;
38. Treasures of Persia;
39. Wild Clover;
40. Wild Pistols.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
6.“ГЕЙПРОМ” ЕООД, гр.София /изх. № 000030-3778/02.06.2014 г./,/вх. № И-0000303417/23.05.2014г./
На 23.05.2014 г. с вх. № 000030-3417 е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване
на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8
от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него документи и на
съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
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Утвърждава представените от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул. " ДЖЕЙМС
БАУЧЕР " No 20, ЕИК: 131231522, представлявано от ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ
КАРАБЕЛЬОВ – управител, 8 /осем/ броя типове игрално оборудване, които могат да се
експлоатират в страната, както следва:
1. Игрални автомати:
№ по
VP 784
ред Наименование
1.

Тип, версия

IGT

Протокол от изпитване №

№ ИА-2360 от 07.05.2014 г.

Производител / номер на
удостоверение

IGT

Заявител / номер на
удостоверение

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ И-2721/30.12.2009 г. за внос и разпространение на
съоръжения за хазартни игри

Производствен (сериен)
номер

1953744

Година на производство

2009

Вид на играта

Видео слот:
1. Dangerous Beauty – 10 lines или Dangerous
Beauty – 40 lines;
2. Shadow of the Panther – 9 lines или Shadow of
the Panther – 30 lines;
3. The Prince of Lightning – 15 lines или The
Prince of Lightning – 40 lines;
4. Vivaldi’s Seasons – 10 lines или Vivaldi’s
Seasons – 40 lines.

2.

Наименование

VP 783

Тип, версия

IGT

Протокол от изпитване №

№ ИА-2362 от 07.05.2014 г.

Производител / номер на
удостоверение

IGT

Заявител / номер на
удостоверение

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ И-2721/30.12.2009 г. за внос и разпространение на
съоръжения за хазартни игри

Производствен (сериен)
номер

1953744

Година на производство

2009

Вид на играта

Видео слот:

Стр. 16
1. The Amulet and the Charm – 20 lines или The
Amulet and the Charm – 40 lines;
2. Legends of Asgard – 9 lines, Legends of Asgard –
30 lines, или Legends of Asgard – 90 lines;
3. Shanghai Fantasy;
4. Sultan of Mars – 20 lines или Sultan of Mars - 40
lines.
3.

Наименование

VP 785

Тип, версия

IGT

Протокол от изпитване №

№ ИА-2363 от 08.05.2014 г.

Производител / номер на
удостоверение

IGT

Заявител / номер на
удостоверение

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ И-2721/30.12.2009 г. за внос и разпространение на
съоръжения за хазартни игри

Производствен (сериен)
номер

1953744

Година на производство

2009

Вид на играта

Видео слот:
1. Cherry Mischief – 15 lines или Cherry Mischief
– 40 lines;
2. Golden Goddess – 10 lines или Golden Goddess
– 40 lines;
3. Jaguar Princess - 50 lines;
4. The Mighty Atlas – 15 lines или The Mighty
Atlas - 40 lines.

4.

Наименование

VP 782

Тип, версия

IGT

Протокол от изпитване №

№ ИА-2364 от 08.05.2014 г.

Производител / номер на
удостоверение

IGT

Заявител / номер на
удостоверение

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ И-2721/30.12.2009 г. за внос и разпространение на
съоръжения за хазартни игри

Производствен (сериен)
номер

1953744

Година на производство

2009

Вид на играта

Видео слот:
1. Majestic Sea – 30 lines;
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2. Jewels of India – 30 lines;
3. Midnight Eclipse - 10 lines или Midnight Eclipse
- 40 lines;
4. Double Da Vinci Diamonds– 9 lines или Double
Da Vinci Diamonds - 40 lines.
5.

Наименование

VP 770

Тип, версия

IGT

Протокол от изпитване №

№ ИА-2365 от 09.05.2014 г.

Производител / номер на
удостоверение

IGT

Заявител / номер на
удостоверение

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ И-2721/30.12.2009 г. за внос и разпространение на
съоръжения за хазартни игри

Производствен (сериен)
номер

1953744

Година на производство

2009

Вид на играта

Видео слот:
1.
2.
3.
4.

6.

Day of the Dead;
El Gran Festival;
Huevocartoon;
Siberian Storm.

Наименование

VP 771

Тип, версия

IGT

Протокол от изпитване №

№ ИА-2366 от 09.05.2014 г.

Производител / номер на
удостоверение

IGT

Заявител / номер на
удостоверение

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ И-2721/30.12.2009 г. за внос и разпространение на
съоръжения за хазартни игри

Производствен (сериен)
номер

1953744

Година на производство

2009

Вид на играта

Видео слот:
1. The Prince of Lightning – 15 lines или The
Prince of Lightning – 40 lines;
2. Takes the Cake!;
3. The Royal Promise – 10 lines или The Royal
Promise – 40 lines;
4. The Swordsman – 50 lines.
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7.

Наименование

VP 776

Тип, версия

IGT

Протокол от изпитване №

№ ИА-2367 от 10.05.2014 г.

Производител / номер на
удостоверение

IGT

Заявител / номер на
удостоверение

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ И-2721/30.12.2009 г. за внос и разпространение на
съоръжения за хазартни игри

Производствен (сериен)
номер

1953744

Година на производство

2009

Вид на играта

Видео слот:
1. Midnight Eclipse - 10 lines или Midnight Eclipse
- 40 lines;
2. Shadow of the Panther – 9 lines или Shadow of
the Panther – 30 lines;
3. The Dream – 10 lines или The Dream – 40 lines;
4. Goddess of Gold – 40 lines.

8.

Наименование

VP 777

Тип, версия

IGT

Протокол от изпитване №

№ ИА-2368 от 10.05.2014 г.

Производител / номер на
удостоверение

IGT

Заявител / номер на
удостоверение

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ И-2721/30.12.2009 г. за внос и разпространение на
съоръжения за хазартни игри

Производствен (сериен)
номер

1953744

Година на производство

2009

Вид на играта

Видео слот:
1.
2.
3.
4.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Takes the Cake!;
West Journey Treasure Hunt – 40 lines;
Black Orchid;
Candy Bars;
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Раздел трети - Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на издаден
лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1 „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3837-03.06.2014/ /вх. № 0000303632-27.05.2014/
На 27.05.2014 г. с вх. № 000030-3632, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Ломско шосе“ № 176, преди изтичане на срока му, издадено Удостоверение
за издаден лиценз № И 000030-2407 от 11.04.2014 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-2407 от
11.04.2014 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, район бул.
„Ломско шосе“ № 176, издадено 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, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2 „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков/изх. № 000030-3991-09.06.2014/ /вх. №
000030-3950-09.06.2014/
На 09.06.2014 г. с вх. № 000030-3950, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.
Самоков, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална
зала с адрес: гр. Момчилград, област Кърджали, ул. „Александър Стамболийски” № 10, УПИ
І, пл.сн. № 493, кв. 31, преди изтичане на срока му, издадено Удостоверение за издаден
лиценз № 000030-445 от 03.02.2014 г.
На проведеното на 10.06.2014 г. заседание след като разгледа представените от
искателя документи, Държавната комисия по хазарта прецени, че има неизяснени
обстоятелствата.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за хазарта Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага разглеждането на писмено искане подадено от „РАДКА МОСКОВА” ООД, за
прекратяване действието на издаден лиценз преди изтичане на срока му за игрална зала с
адрес: гр. Момчилград, област Кърджали, ул. „Александър Стамболийски” № 10, УПИ І,
пл.сн. № 493, кв. 31 до изясняване на обстоятелствата.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-н Л.П.П. и г-жа Х.В.М.
1.3 „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3990-09.06.2014//вх. №
000030-3949-09.06.2014/
На 09.06.2014 г. с вх. № 000030-3949, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.
Самоков, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална
зала с адрес: гр. Ихтиман, Софийска област, ул. „Полковник Борис Дрангов” № 5, преди
изтичане на срока му, издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-1111 от
28.02.2014 г.
На проведеното на 10.06.2014 г. заседание след като разгледа представените от
искателя документи, Държавната комисия по хазарта прецени, че има неизяснени
обстоятелствата.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за хазарта Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага разглеждането на писмено искане подадено от „РАДКА МОСКОВА” ООД, за
прекратяване действието на издаден лиценз преди изтичане на срока му за игрална зала с
адрес: гр. Ихтиман, Софийска област, ул. „Полковник Борис Дрангов” № 5 до изясняване на
обстоятелствата.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-н Л.П.П. и г-жа Х.В.М.
1.4 „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3989-09.06.2014//вх. №
000030-3953-09.06.2014/
На 09.06.2014 г. с вх. № 000030-3953, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.
Самоков, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална
зала с адрес: гр. Раднево, ул. „Георги Димитров” № 5, преди изтичане на срока му, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-2151 от 31.03.2014 г.
На проведеното на 10.06.2014 г. заседание след като разгледа представените от
искателя документи, Държавната комисия по хазарта прецени, че има неизяснени
обстоятелствата.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за хазарта Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага разглеждането на писмено искане подадено от „РАДКА МОСКОВА” ООД, за
прекратяване действието на издаден лиценз преди изтичане на срока му за игрална зала с
адрес: гр. Раднево, ул. „Георги Димитров” № 5, до изясняване на обстоятелствата.
Гласували - 5

Стр. 21
За - 5
Против – няма.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-н Л.П.П. и г-жа Х.В.М.
1.5 „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3996-09.06.2014//вх. №
000030-3956-09.06.2014/
На 09.06.2014 г. с вх. № 000030-3956, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“, бл. 295, УПИ ХХ-8 кв. 142, преди изтичане на срока
му, издадено Удостоверение за издаден лиценз № И 000030-3133 от 09.05.2014 г.
На проведеното на 10.06.2014 г. заседание след като разгледа представените от
искателя документи, Държавната комисия по хазарта прецени, че има неизяснени
обстоятелствата.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за хазарта Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага разглеждането на писмено искане подадено от „РАДКА МОСКОВА” ООД, за
прекратяване действието на издаден лиценз преди изтичане на срока му за игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“, бл. 295, УПИ ХХ-8 кв. 142, до изясняване на
обстоятелствата.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-н Л.П.П. и г-жа Х.В.М.
1.6 „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3993-09.06.2014//вх. № 000030
-3951-09.06.2014/
На 09.06.2014 г. с вх. № 000030-3951, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.
Самоков, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална
зала с адрес: гр. Каблешково, област Бургас, ул. „Иван Вазов” № 26, преди изтичане на срока
му, издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-3722 от 30.05.2014 г.
На проведеното на 10.06.2014 г. заседание след като разгледа представените от
искателя документи, Държавната комисия по хазарта прецени, че има неизяснени
обстоятелствата.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за хазарта Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага разглеждането на писмено искане подадено от „РАДКА МОСКОВА” ООД, за
прекратяване действието на издаден лиценз преди изтичане на срока му за игрална зала с
адрес: гр. Каблешково, област Бургас, ул. „Иван Вазов” № 26, до изясняване на
обстоятелствата.
Гласували - 5

Стр. 22
За - 5
Против - няма.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-н Л.П.П. и г-жа Х.В.М.
1.7 „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3994-09.06.2014//вх. №
000030-3952-09.06.2014/
На 09.06.2014 г. с вх. № 000030-3952, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.
Самоков, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална
зала с адрес: гр. Пещера, ул. „Васил Петлешков” № 2, преди изтичане на срока му, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-3723 от 30.05.2014 г.
На проведеното на 10.06.2014 г. заседание след като разгледа представените от
искателя документи, Държавната комисия по хазарта прецени, че има неизяснени
обстоятелствата.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за хазарта Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага разглеждането на писмено искане подадено от „РАДКА МОСКОВА” ООД, за
прекратяване действието на издаден лиценз преди изтичане на срока му за игрална зала с
адрес: гр. Пещера, ул. „Васил Петлешков” № 2, до изясняване на обстоятелствата.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-н Л.П.П. и г-жа Х.В.М.
1.8 „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3997-09.06.2014//вх. №
000030-3957-09.06.2014/
На 09.06.2014 г. с вх. № 000030-3957, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Александър Велики“ № 56, преди изтичане на срока му, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И 000030-3135 от 09.05.2014 г.
На проведеното на 10.06.2014 г. заседание след като разгледа представените от
искателя документи, Държавната комисия по хазарта прецени, че има неизяснени
обстоятелствата.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за хазарта Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага разглеждането на писмено искане подадено от „РАДКА МОСКОВА” ООД, за
прекратяване действието на издаден лиценз преди изтичане на срока му за игрална зала с
адрес: игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александър Велики“ № 56, до изясняване на
обстоятелствата.
Гласували - 5
За - 5

Стр. 23
Против - няма.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-н Л.П.П. и г-жа Х.В.М.
1.9 „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3992-09.06.2014/ /вх. №
000030-3954-09.06.2014/
На 09.06.2014 г. с вх. № 000030-3954, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА ” ООД, гр. Самоков,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с
адрес: гр. Ямбол, ул. „Раковски“ № 16, преди изтичане на срока му, издадено Удостоверение
за издаден лиценз № И 000030-3725 от 30.05.2014 г.
На проведеното на 10.06.2014 г. заседание след като разгледа представените от
искателя документи, Държавната комисия по хазарта прецени, че има неизяснени
обстоятелствата.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за хазарта Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага разглеждането на писмено искане подадено от „РАДКА МОСКОВА” ООД, за
прекратяване действието на издаден лиценз преди изтичане на срока му за игрална зала с
адрес: гр. Ямбол, ул. „Раковски“ № 16, до изясняване на обстоятелствата.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-н Л.П.П. и г-жа Х.В.М.
1.10. „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3995-09.06.2014/ /вх. №
000030-3955-09.06.2014/
На 09.06.2014 г. с вх. № 000030-3955, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА ” ООД, гр. Самоков,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с
адрес: гр. Камено, област Бургас, ул. „Никола Камбов“ № 2, преди изтичане на срока му,
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И 000030-3136 от 09.05.2014 г.
На проведеното на 10.06.2014 г. заседание след като разгледа представените от
искателя документи, Държавната комисия по хазарта прецени, че има неизяснени
обстоятелствата.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за хазарта Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага разглеждането на писмено искане подадено от „РАДКА МОСКОВА” ООД, за
прекратяване действието на издаден лиценз преди изтичане на срока му за игрална зала с
адрес: игрална зала с адрес: гр. Камено, област Бургас, ул. „Никола Камбов“ № 2,, до
изясняване на обстоятелствата.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 24
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-н Л.П.П. и г-жа Х.В.М.
Раздел четвърти - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства,
вписани в издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София/изх. № 000030-379202.06.2014/ /вх. № 000030-3349-21.05.2014/
На 21.05.2014 г. с вх. № 000030-3349, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден
лиценз за организиране на хазартни игри.
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 чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на „САН
МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662, представлявано от
Бирбудак Юксел и Ердемгил Ихсан – управители, заедно, за промяна в управителите и
начина на представляване на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."АВВ-2003" ООД, с. Зетьово /изх. № 000030-3839-03.06.2014//вх. № 000030-334421.05.2014/
На 21.05.2014 г. с вх. № 000030-3344, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АВВ - 2003” ООД, с.
Зетьово, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни
игри.
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 чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I.Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АВВ2003” ООД със седалище и адрес на управление: с. Зетьово, общ. Чирпан, ул. „Каваклийка”
№ 1А, ЕИК: 123647325, представлявано от Мирослав Бориславов Недев – управител, за
промяна в начина на управление на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „АВВ-2003” ООД, с.
Зетьово, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
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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.
2.2.„СТАР ГЕЙМС” ООД, гр. Варна /изх. № 000030-3963-09.06.2014//вх. № 000030-374430.05.2014/
На 30.05.2014 г. с вх. № 000030-3744, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ГЕЙМС” ООД, гр.
Варна, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни
игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ,
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, бул.
„Съборни” № 36, ЕИК: 148043709, представлявано от Димитър Тодоров Димитров –
управител, и Димо Матев Димов – управител, заедно и поотделно, за промяна в управлението
на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „СТАР ГЕЙМС”
ООД, гр. Варна, 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.
3. За производство, разпространение и сервиз:
3.1."ДЖИТЕХ Аустрия“ ГМБХ (GTECH Austriq GMBH), Република Австрия /изх. №
000030-3764-02.06.2014/ /вх. № 000030-3319-20.05.2014/
На 20.05.2014 г. с вх. № 000030-3319 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и чл. 37, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖИТЕХ
Аустрия“ ГМБХ (GTECH Austriq GMBH), Република Австрия, за промяна в обстоятелствата,
вписани в издаден лиценз за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадени лицензи на, със
седалище и адрес на управление: гр. Унтерпремщатен, район Стирия, Зееринг 13-14, пощ. код
№ 8141, Република Австрия, представлявано от Антъни Лавац Уотсън - управител, за
промяна на наименованието на дружеството – от „СПИЕЛО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АУСТРИЯ
ГМБХ“ (SPIELO INTERNATIONAL AUSTRIA GMBH) на „ДЖИТЕХ Аустрия“ ГМБХ
(GTECH Austriq GMBH).
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел пети - Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелства, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри в игрално казино:
1.1."МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-3814-02.06.2014/ /вх.
№ 000030-3575-26.05.2014/
На 26.05.2014 г. с вх. № 000030-3575, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 37, ал.
4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”
ЕАД, гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър /по
Удостоверение за издаден лиценз № И-1893/28.08.2013 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „МАРУИН
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец“,
ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 202454103, представлявано от Боян Георгиев
Михайлов – изпълнителен директор, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ГРАНД МАКАО СОФИЯ" ЕООД, София /изх. № 000030-3780-02.06.2014/ /вх. №
000030-2672-17.04.2014/
На 17.04.2014 г. с вх. № 000030-2672 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и чл. 37, ал. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД МАКАО
СОФИЯ” ЕООД, гр. София за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
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 чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ГРАНД МАКАО
СОФИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”, ул. „Тодор
Каблешков” № 53, вх. В, ап. 206, ЕИК: 201903610, представлявано от Иво Велков Иванов –
управител, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел шести - Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1.За игри с игрални автомати:
1.1."ТОКАМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3813-02.06.2014/ /вх. №
000030-3147-09.05.2014/
На 09.05.2014 г. с вх. № 000030-3147, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОКАМ ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД, гр. София на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на
издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-2571/23.10.2013 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Русе” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ТОКАМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Надежда“, кв. „Надежда“, бл. 410, вх. В, ап. 59, ЕИК: 130928479, представлявано от Марийка
Димитрова Сотирова - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Русе” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. ЕТ "ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС", гр. Русе /изх. № 000030-3769-02.06.2014/ /вх. №
000030-3264-15.05.2014/
На 15.05.2014 г. с вх. № 000030-3264, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ –
КОМЕРС”, гр. Русе, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на
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издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-000030-3011/29.04.2014 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
“Константин Иречек” № 15.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години 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/, в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. “Константин
Иречек” № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3."МЕГА ШАНС ГРУП - ГР. ЗАВЕТ" ЕООД, гр. Завет, /изх. № 000030-3770 -02.06.2014/
/вх. № 000030-3403-22.05.2014/
На 22.05.2014 г. с вх. № 000030-3403, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕГА ШАНС ГРУП - гр.
ЗАВЕТ” ЕООД, гр. Завет, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие
на издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-2170.1/31.10.2013 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Завет, област
Разград, ул. „Освобождение” № 101.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на „МЕГА
ШАНС ГРУП - гр. ЗАВЕТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Завет, област
Разград, ул. „Освобождение” № 67, ЕИК: 200614477, представлявано от Наско Стоянов
Климов – управител, в игрална зала с адрес: гр. Завет, област Разград, ул. „Освобождение” №
101.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-3944-09.06.2014/ /вх. № 000030-374230.05.2014/
На 30.05.2014 г. с вх. № 000030-3742, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
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продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево,
област Габрово, ул. „Стара планина” № 34.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стара планина” № 34, с 21 /двадесет/ броя игрални
автомата с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-3945-09.06.2014/ /вх. № 000030-374330.05.2014/
На 30.05.2014 г. с вх. № 000030-3743, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Троян, област
Ловеч, ул. „Васил Левски” № 32.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски” № 32, с 20 /двадесет/ броя игрални автомата с 20
/двадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.6. ЕТ "БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ", гр. Бургас /изх. № 000030-3924-06.06.2014//вх. №
000030-3643-28.05.2014/
На 28.05.2014 г. с вх. № 000030-3643, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр.
Бургас, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ж.к. „Славейков”, кв. 36, между бл. 21 и бл. 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на ЕТ
„БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”,
бл. 13, вх. 4, ет. 7, ЕИК: 102082513, представляван от Милен Генов Тотев /физическо лице –
търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ж.к. „Славейков”, кв. 36, между бл. 21 и бл. 65, с 30 /тридесет/ броя игрални автомата
с 30 /тридесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел осми - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз по чл. 36, ал. 3 от
Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.ЕТ "ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ", гр. Монтана, /изх. № 000030-3775-02.06.2014/ /вх. №
000030-3293-19.05.2014/
На 19.05.2014 г. с вх. № 000030-3293, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ИЛВИ - ВАЛЕРИ
АПОСТОЛОВ”, гр. Монтана, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36,
ал. 3 от Закона за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Монтана, ул. „Хан Аспарух” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I.Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на ЕТ
„ИЛВИ - ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул.
„Морава” № 29, ЕИК: 821119122, представляван от Валери Илиев Апостолов /физическо
лице – търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Монтана, ул. „Хан Аспарух” № 10, с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 15
/петнадесет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ИЛВИ - ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ”, гр.
Монтана:
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1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел девети - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ИМПЕРИАЛ - БГ" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-3787-02.06.2014/ /вх. № 0000303318-20.05.2014/
На 20.05.2014г. с вх. № 000030-3318 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр.
Несебър за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Несебър,
к.к. „Слънчев бряг” - хотел „Хризантема”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 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 ДКХ да
разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИМПЕРИАЛ БГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, к.к. „Слънчев
бряг”, хотел „Хризантема”, ЕИК: 102040674, представлявано от Пейко Димитров Янков –
управител и Йордан Димитров Йорданов – управител, заедно и поотделно, за увеличение с 4
/четири/ брой на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев
бряг” - хотел „Хризантема”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр. Несебър, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."МАКРА-Т" ООД, гр.София /изх. № 000030-3829-03.06.2014/ /вх. № 000030-363927.05.2014/
На 27.05.2014 г. с вх. № 000030-3639 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МАКРА-Т” ООД, гр. София
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино за обект с адрес: гр. София, пл. „Народно
събрание” № 4.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 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 ДКХ да
разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАКРАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Народно
събрание” № 4, х-л „Радисън Блу, ЕИК: 040999826, представлявано от Красимир Любенов
Томов - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрално казино с адрес:
гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКРА-Т” ООД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София, /изх. № 000030-3772-02.06.2014//вх. № 0000303058-30.04.2014/
На 30.04.2014г. с вх. № 000030-3058 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД,
гр. София за намаление с 3 /три/ броя на игралните автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр.София, ж.к. ”Дружба”, УПИ II-1109, 1216 от кв. 46.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 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 ДКХ да
разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, бул.
„Витоша” № 133, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев – управител, за
намаление с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
”Дружба”, УПИ II-1109, 1216 от кв. 46.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.2."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3768-02.06.2014/
/вх. № 000030-3059-30.04.2014/
На 30.04.2014г. с вх. № 000030-3059 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3, т. 11 от Закона за хазарта е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр.
София за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
София, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, бул.
„Витоша” № 133, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев – управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3.ЕТ "СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов", гр. Бургас /изх. № 000030-3819-02.06.2014/ /вх.
№ 000030-3183-12.05.2014/
На 12.05.2014 г. с вх. № 000030-3183, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ –
ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, увеличение с 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: к.к. „Слънчев брягизток”, община Несебър, област Бургас, УПИ ІV, кв. 27.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „СИЕЛ-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 2 /два/ броя игрални автомата и
увеличение с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к. к. „Слънчев
бряг-изток”, община Несебър, област Бургас, УПИ ІV, кв. 27.
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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.
2.4. ЕТ "СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов", гр. Бургас /изх. № 000030-3820-02.06.2014/ /вх.
№ 000030-3184-12.05.2014/
На 12.05.2014 г. с вх. № 000030-3184, 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 ET „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ –
ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за увеличение с 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: к.к. „Слънчев бряг-изток”, община Несебър, област Бургас,
УПИ І, кв. 40.
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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „СИЕЛ-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 увеличение с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг-изток”, община Несебър, област Бургас, УПИ І, кв.
40.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ET „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.
2.5. ЕТ "СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов", гр. Бургас /изх. № 000030-3822-02.06.2014/ /вх.
№ 000030-3369-22.05.2014/
На 22.05.2014 г. с вх. № 000030-3369, 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 ET „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ –
ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. № 125, партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ET „СИЕЛ-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 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. № 125, партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ET „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.
2.6. ЕТ "СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов", гр. Бургас /изх. № 000030-3831-03.06.2014/ /вх.
№ 000030-3153-10.05.2014/
На 10.05.2014 г. с вх. № 000030-3153, 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 ET „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ –
ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за 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. Бургас, ул. „Цар Петър” № 13-15, пл. № 590, 591 в УПИ І,
кв. 48.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ET „СИЕЛ-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 увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 13-15, пл. № 590, 591 в УПИ І, кв. 48.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ET „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.
2.7. ЕТ "СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000", гр. Русе/изх. № 000030-3783-02.06.2014/
/вх. № 000030-3266-15.05.2014/
На 15.05.2014 г. с вх. № 000030-3266, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
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Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Русе, ул. „Шести септември” № 90.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
„Княжеска” № 26, вх. Б, ет. 1, ЕИК: 117504909, представляван от Силви Трифонов Сербезов
/физическо лице-търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. „Шести септември” № 90.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000”,
гр. Русе, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8. ЕТ "КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ", гр. Кубрат /изх. № 000030-3779-02.06.2014/
/вх. № 000030-3278-16.05.2014/
На 16.05.2014 г. с вх. № 000030-3278, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ
НИКОЛОВ”, гр. Кубрат, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Трявна, област Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 37.
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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Кубрат, област
Разград, ул. „Цар Освободител“ № 10, ЕИК: 826000780, представляван от Силвия Иванова
Дакова – прокурист, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Трявна, област Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 37.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.9. "СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-3784-02.06.2014/ /вх. №
000030-3280-16.05.2014/
На 16.05.2014 г. с вх. № 000030-3280, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к
„Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 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 ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к
„Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-3902-06.06.2014//вх. №
000030-3711-29.05.2014/
На 29.05.2014 г. с вх. № 000030-3711, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к
„Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 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 ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к
„Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.11. "АТРОНИК" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3765-02.06.2014//вх. № 000030-328719.05.2014/
На 19.05.2014 г. с вх. № 000030-3287, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АТРОНИК” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места с 3 /три/
броя игрални автомата с 8 /осем/ 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, район „Сердика”, бул. „Христо Ботев” № 131.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АТРОНИК” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж.к.
„Борово”, ул. „Борово” № 57-59, вх. Б, ет. 2, ап. 3, ЕИК: 201409545, представлявано от Олена
Викторовна Бредихина - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 8 /осем/
броя игрални места с 3 /три/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Сердика”, бул. „Христо Ботев” № 131.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АТРОНИК” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12. "ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3794-02.06.2014//вх. № 0000303292-19.05.2014/
На 19.05.2014 г. с вх. № 000030-3292, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/ брой
игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково, бул.
„Стефан Стамболов“ № 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. ”Възраждане”
№ 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов - управител, изразяващи
се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково, бул. „Стефан Стамболов” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.

Стр. 39
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. "БОРА 3001" ООД, гр. София /изх. № 000030-3795-02.06.2014//вх. № 000030-329519.05.2014/
На 19.05.2014 г. с вх. № 000030-3295, 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 „„БОРА 3001” ООД, гр.
София, за подмяна на 15 /петнадесет/ 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 III“, бул. „Захари Стоянов” № 2, кв. 47 – Кооперативен пазар.
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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БОРА
3001” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин”, кв. „Люлин 3”,
бул. „Захари Стоянов” № 2, ЕИК: 200248510, представлявано от Пепа Димитрова Момчилова
– Колева - управител, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. „Люлин III“, бул. „Захари Стоянов” № 2, кв. 47 – Кооперативен пазар.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БОРА 3001” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14. "МАКАО" ООД, гр. Пловдив, /изх. № 000030-3782-02.06.2014//вх. № 000030-334521.05.2014/
На 21.05.2014 г. с вх. № 000030-3345, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО” ООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата, увеличение с 8 /осем/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски” № 70, хотел „Лайпциг”.
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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКАО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен“, ул. „Братя
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Бъкстон” № 99, ЕИК: 115515879, представлявано от Динко Георгиев Миленчев - управител и
Гаврил Тодоров Четрафилов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 9 /девет/ броя
игрални автомата и увеличение с 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, бул. „Руски” № 70, хотел „Лайпциг”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15. "МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив, /изх. № 000030-3790-02.06.2014/ /вх. № 000030-334621.05.2014/
На 21.05.2014 г. с вх. № 000030-3346, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 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.
Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 115.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАКАО
2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя
Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Цветелина Иванова Четрафилова управител и Динко Георгиев Миленчев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 115.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.16. "БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-3821-02.06.2014/ /вх. № 000030-334821.05.2014/
На 21.05.2014 г. с вх. № 000030-3348, 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 „БАРГЕЙМ” АД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, бул. „Цар Освободител” № 109А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 41
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, заедно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 109А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.17. "БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-3825-02.06.2014//вх. № 000030-332920.05.2014/
На 20.05.2014 г. с вх. № 000030-3329, 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 „БАРГЕЙМ” АД, гр.
София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
София, район „Младост”, бул. „Александър Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от кв. 2,
търговски център „GM”.
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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, заедно, за подмяна 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Младост”, бул. „Александър Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от кв. 2,
търговски център „GM”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.18. "БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-3980-09.06.2014//вх. № 000030-375531.05.2014/
На 31.05.2014 г. с вх. № 000030-3755, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Казанлък, бул.
„23-ти Пехотен Шипченски полк” № 30, УПИ І, кв. 269.
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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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и Ангел
Андонов Ирибозов, заедно, за подмяна 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк” № 30, УПИ І, кв. 269.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.19. "КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-3793-02.06.2014//вх. № 0000303352-21.05.2014/
На 21.05.2014 г. с вх. № 000030-3352, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД”
ООД, гр. София, за подмяна на 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. Шумен, пл. „Освобождение” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КУИНС
ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
пл. „Освобождение” № 12.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20. "РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3767-02.06.2014/ /вх. №
000030-3357-22.05.2014/
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На 22.05.2014 г. с вх. № 000030-3357, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА”
ООД, гр. Самоков, за 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 ДКХ да разгледат направеното предложение 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.
2.21. "РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3763-02.06.2014//вх. №
000030-3358-22.05.2014/
На 22.05.2014 г. с вх. № 000030-3358, 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 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. 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 ДКХ да разгледат направеното предложение 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 3 /три/ 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.
2.22. "РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3762-02.06.2014/ /вх. №
000030-3359-22.05.2014/
На 22.05.2014 г. с вх. № 000030-3359, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА”
ООД, гр. Самоков, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални места от игрален автомат с 5 /пет/ броя
игрални автомата с 5 /пет/ 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.
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 ДКХ да разгледат направеното предложение 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 5 /пет/ броя игрални места от
игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ 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.
2.23. "ПРИЗМА 08" ЕООД, гр. Павликени /изх. № 000030-3773-02.06.2014/ /вх. № 0000303399-22.05.2014/
На 22.05.2014 г. с вх. № 000030-3399, 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 „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр.
Павликени, 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. Трявна, област Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 73.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИЗМА 08” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, област Велико
Търново, ул. „Илия Златев” № 10 б, ЕИК: 200447035, представлявано от Даринка Гечева
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Аргирова – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Трявна, област Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 73.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр. Павликени,
Игрални условия и правила за организиране 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. "ПРИЗМА 08" ЕООД, гр. Павликени /изх. № 000030-3771-02.06.2014/ /вх. № 0000303400-22.05.2014/
На 22.05.2014 г. с вх. № 000030-3400, 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 „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр.
Павликени, 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.
Свищов, обл. Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 99.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИЗМА 08” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, област Велико
Търново, ул. „Илия Златев” № 10 б, ЕИК: 200447035, представлявано от Даринка Гечева
Аргирова – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Свищов, обл. Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 99.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИЗМА 08” ЕООД, гр. Павликени,
Игрални условия и правила за организиране 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. "БРИЗ - М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3776-02.06.2014/ /вх.№ 000030-3401
22.05.2014/
На 22.05.2014 г. с вх. № 000030-3401, 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 „БРИЗ - М” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/, увеличение с 5 /пет/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала
с адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2, от Закона за хазарта 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРИЗ М” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр София, район „Искър“, ж.к. „Дружба“ 2“,
до бл. 218, обект „Бриз“ ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов Велев управител, за подмяна на 4 /четири/ и увеличение с 5 /пет/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от “БРИЗ-М” 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.
2.26. "НЮ ГЕЙМ АМЮЗМЪНТ" ООД, гр. Гълъбово /изх. № 000030-3766-02.06.2014/
/вх. № 000030-3402-22.05.2014/
На 22.05.2014 г. с вх. № 000030-3402, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3, т. 11 от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „НЮ ГЕИМ
АМЮЗМЪНТ” ООД, гр. Гълъбово, за подмяна на 2 /два/, 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. Гълъбово, област Стара Загора, ул. „Стефан
Стамболов” № 3А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2, от Закона за хазарта се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НЮ
ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, област Стара
Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 3А, ЕИК: 123734424, представлявано заедно и поотделно
от Цветан Драгнев Павлов и Валентина Николаева Колева - управители, за подмяна на 2 /два/
и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Гълъбово, област
Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 3А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД, гр.
Гълъбово, Игрални условия и правила за организиране 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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2.27. "ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-3838-03.06.2014/ /вх.
№ 000030-3539-23.05.2014/
На 23.05.2014 г. с вх. № 000030-3539, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 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. Русе, ул.“Петко Д. Петков“ № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Антон
Георгиев Михов и Руди Христов Баков, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Петко Д. Петков” № 7.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.28. "ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-3916-06.06.2014/
/вх. № 000030-3677-29.05.2014/
На 29.05.2014 г. с вх. № 000030-3677 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД,
гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
ул. „Генерал Гурко“ № 68.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2, от Закона за хазарта се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано от Антон Георгиев
Михов и Руди Христов Баков – заедно, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко“ № 68.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН“ АД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.29. "МЕРИКАН 2000" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-3804-02.06.2014/ /вх. № 0000303573-26.05.2014/
На 26.05.2014 г. с вх. № 000030-3573 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 „МЕРИКАН-2000” ЕООД,
гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Борово, обл. Русе, ул. „Патриарх Евтимий” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Раковска” № 9,
ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария Стефкова Иванова – управител, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Борово, обл. Русе, ул. „Патриарх
Евтимий” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕРИКАН-2000” ЕООД, 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.
2.30. "МЕРИКАН 2000" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-3805-02.06.2014//вх. № 0000303574-26.05.2014/
На 26.05.2014 г. с вх. № 000030-3574 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 „МЕРИКАН-2000” ЕООД,
гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Ветово, обл. Русе, ул. „Велико Търново” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Раковска” № 9,
ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария Стефкова Иванова – управител, за подмяна
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на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ветово, обл. Русе, ул. „Велико
Търново” № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕРИКАН-2000” ЕООД, 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.
2.31. "ХАЗАРТ 08" ООД, гр. София /изх. № 000030-3812-02.06.2014/ /вх. № 000030-358226.05.2014/
На 26.05.2014 г. с вх. № 000030-3582 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 „ХАЗАРТ 08” 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. София, ул. „Акад. Методи Попов” № 15А, до бл. 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХАЗАРТ 08” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 200302260, представлявано от Боян Николов Боянов –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Акад. Методи Попов” № 15А, до бл. 76.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХАЗАРТ 08” 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.
2.32. "АНЕЛ-98" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3789-02.06.2014/ /вх. № 000030-359127.05.2014/
На 27.05.2014 г. с вх. № 000030-3591, 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 „АНЕЛ 98” ЕООД, гр.
София, за намаление с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Витоша” № 31-33.
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
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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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АНЕЛ
98” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”, бул. „Тодор
Александров” № 14, бл. АХК „АНЕЛ”, ЕИК: 121634756, представлявано от Ангел Борисов
Симеонов - управител, за намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Витоша” № 31-33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНЕЛ 98” 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.
2.33. "БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-3785-02.06.2014//вх. №
000030-3635-27.05.2014/
На 27.05.2014 г. с вх. № 000030-3635 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ
КАЗИНО” ООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛЕК
ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 200433128, представлявано заедно и поотделно от
Благослав Пламенов Благоев и Георги Делчев Георгиев – управители, за подмяна на 5 /пет/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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. "ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3842-03.06.2014/ /вх. № 000030-357826.05.2014/
На 26.05.2014 г. с вх. № 000030-3578 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Александър Стамболийски”, пред бл. 65.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2, от Закона за хазарта се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” №
29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски”, пред бл. 65.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35. "ПОЛО 11 ЕООД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3841-03.06.2014//вх. № 0000303579-26.05.2014/
На 26.05.2014 г. с вх. № 000030-3579 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Цариградско шосе” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2, от Закона за хазарта се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” №
29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 14.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.36. "ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3840-03.06.2014/ /вх. № 000030-358026.05.2014/
На 26.05.2014 г. с вх. № 000030-3580 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Перник,
ул. „Търговска” № 25.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2, от Закона за хазарта се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛО
11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” №
29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова –
управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Търговска” № 25.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.37."БЛИЦ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-3823-02.06.2014//вх. № 0000303642-28.05.2014/
На 28.05.2014 г. с вх. № 000030-3642, 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 „БЛИЦ ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
София, община „Столична“, район „Оборище“, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Христо
Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 202501298, представлявано от Рашо Колев Рашков – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, община
„Столична“, район „Оборище“, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 18.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ГЕЙМС” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.38."ФОРТУНА-ГЕЙМС" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-3830-03.06.2014//вх. №
000030-3634-27.05.2014/
На 27.05.2014 г. с вх. № 000030-3634 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФОРТУНА-ГЕЙМС”
ЕООД, гр. Варна за подмяна на 5 /пет/ 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. Варна, ул. „Дубровник” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ФОРТУНА-ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Батова” № 9А, ЕИК: 202008656, представлявано от Александрина
Стефанова Овчарова - управител, за подмяна на 5 /пет/ и увеличение с 3 /три/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Дубровник” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФОРТУНА-ГЕЙМС” ЕООД, гр. Варна
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.39."ФЕНИКС-2004" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-3832-03.06.2014//вх. № 0000303342-21.05.2014/
На 21.05.2014 г. с вх. № 000030-3342, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЕНИКС-2004” ЕООД,
гр. Сливен, за увеличение с 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. Сливен, кв. „Братя Миладинови – Юг”, бул. „Хаджи Димитър” № 33 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЕНИКС-2004” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи

Стр. 54
Димитър" № 1, ап. 7, ЕИК: 119622921, представлявано от Жечко Колев Дончев - управител, за
увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, кв. „Братя
Миладинови – Юг”, бул. „Хаджи Димитър” № 33 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЕНИКС-2004” ЕООД, гр. Сливен, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.40."ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3836-03.06.2014/ /вх.
№ 000030-3368-22.05.2014/
На 22.05.2014 г. с вх. № 000030-3368, 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 „ГЕЙМС
МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Балчик, обл. Добрич, ул. „Дунав” № 2Б.
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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМС
МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”,
ул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ет. 1, ап. 106, ЕИК: 202005806, представлявано от
Владимир Тодоров Мишев - управител, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Балчик, обл. Добрич, ул. „Дунав” № 2Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.41."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-3900-06.06.2014//вх. №
000030-3702-29.05.2014/
На 29.05.2014 г. с вх. № 000030-3702, 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 „НАЦИОНАЛ ГРУП”
ООД, гр. София, за намаление с 6 /шест/ броя на игралните автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри за игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2, от Закона за хазарта 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. 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 намаление с 6 /шест/ броя на игралните автомати за игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛ 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.
2.42."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-3901-06.06.2014//вх. №
000030-3710-29.05.2014/
На 29.05.2014 г. с вх. № 000030-3710, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП”
ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701, представлявано от Георги Методиев Карабельов управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.43. "ГЕЙМЪР-2001" ООД, гр. София /изх. № 000030-3909-06.06.2014/ /вх. № 0000303712-29.05.2014/
На 29.05.2014 г. с вх. № 000030-3712, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
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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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМЪР2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, управлявано и представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, за подмяна 1 /един/ брой игрален автомат 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.
2.44. "ГЕЙМЪР-2001" ООД, гр. София /изх. № 000030-3915-06.06.2014/ /вх. № 0000303713-29.05.2014/
На 29.05.2014 г. с вх. № 000030-3713, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно
село”, ул. „Кн. Клементина” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, управлявано и представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, за подмяна 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Красно село”, ул. „Кн. Клементина” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.45. "СИКС ГРУП - 09" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3907-06.06.2014/ /вх. №
000030-3729-30.05.2014/
На 30.05.2014 г. с вх. № 000030-3729, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Свищов, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 114 А.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИКС
ГРУП – 09” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к.
„Белите брези“, ул. „Нишава“ № 36, ет. 8, ап. ат. 20, ЕИК: 200601241, представлявано от
Петър Маринов Петров – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 114 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИКС ГРУП – 09” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.46. "МОНТЕСИТО М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3914-06.06.2014//вх. № 0000303676-29.05.2014/
На 29.05.2014 г. с вх. № 000030-3676 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОНТЕСИТО-М” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Подуяне“,
ул. „Поп Грую” № 88А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2, от Закона за хазарта се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МОНТЕСИТО-М” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ЕИК: 200779692, представлявано от Димитър Николаев Муховски управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, рн „Подуяне“, ул. „Поп Грую” № 88А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МОНТЕСИТО-М” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.47. "ВАЛ-СТАР" ЕООД, гр. Трявна /изх. № 000030-3904-06.06.2014//вх. № 000030-373130.05.2014/
На 30.05.2014 г. с вх. № 000030-3731, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛ - СТАР” ЕООД, гр. Трявна,
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. Нови пазар,
област Шумен, ул. „Любен Каравелов” № 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВАЛ СТАР” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 132,
вх. Е, ет. 3, ап. 3, ЕИК: 107565697, представлявано от Валери Петров Илиев– управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нови пазар, област
Шумен, ул. „Любен Каравелов” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВАЛ - СТАР” ЕООД, гр. Трявна, Игрални
условия и правила за организиране 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. "ВАЛ-СТАР" ЕООД, гр. Трявна /изх. № 000030-3903-06.06.2014//вх. № 000030-373230.05.2014/
На 30.05.2014 г. с вх. № 000030-3732, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛ - СТАР” ЕООД, гр. Трявна
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.
Търговище, бул. “Сюрен”, кв. 5, УПИ III.
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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВАЛ СТАР” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 132,
вх. Е, ет. 3, ап. 3, ЕИК: 107565697, представлявано от Валери Петров Илиев– управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Търговище, бул.
“Сюрен”, кв. 5, УПИ III.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВАЛ - СТАР” ЕООД, гр. Трявна, Игрални
условия и правила за организиране 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.
2.49."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-3948-09.06.2014/ /вх. № 000030-373330.05.2014/
На 30.05.2014 г. с вх. № 000030-3733, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стражица, област Велико Търново, ул.“Михаил Друмев“
№ 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛИТ
8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. ”Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Стражица, обл. Велико Търново, ул. „Михал Друмев” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.50."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-3935-06.06.2014//вх. №
000030-3734-30.05.2014/
На 30.05.2014 г. с вх. № 000030-3734, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, 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.
Елена, област Велико Търново, ул. “Възрожденска“ № 2-4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев –
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управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, в игрална зала с адрес: гр. Елена,
област Велико Търново, ул. „Възрожденска” № 2-4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.51."ЕЛ ДЖИ ЕС - 99" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-3908-06.06.2014//вх. № 0000303740-30.05.2014/
На 30.05.2014 г. с вх. № 000030-3740, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛ. ДЖИ. ЕС. - 99” ООД, гр. Варна,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, Правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и Изисквания
към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Варна, р-н ”Младост”, ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат – партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕЛ.
ДЖИ. ЕС. - 99” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост” ул.
„Гео Милев” № 2, ет. 1, ЕИК: 121647166, представлявано от Борислав Душков Михайлов –
управител, и Светлана Ганчева Милева - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н ”Младост”, ул. „Гео Милев” № 2,
ет. 1, Битов комбинат – партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛ. ДЖИ. ЕС. - 99” ООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, Правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които се организират 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."ФИЛИ" ООД, гр. Плевен /изх. № 000030-3917-06.06.2014//вх. № 000030-379902.06.2014/
На 02.06.2014 г. с вх. № 000030-3799, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФИЛИ” ООД, гр. Плевен, за
намаление на 1 /един/ брой игрално място в игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Пейо
Яворов” № 3, хотел „Огоста”.
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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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ФИЛИ”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Дойран” № 164, ап. 6, ЕИК:
114045177, представлявано от Цветан Валериев Филчев – управител, за намаление на 1 /един/
брой игрално място в игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Пейо Яворов” № 3, хотел
„Огоста”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.53."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-3899-06.06.2014//вх. № 000030-370129.05.2014/
На 29.05.2014 г. с вх. № 000030-3701 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав“ №
44.
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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМ-4”
АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър” № 14,
ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, за подмяна на
1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав“ № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.54."ИМПЕРИАЛ-ДД 2010" ООД, гр. Шумен /изх. № 000030-3964-09.06.2014//вх. №
000030-3584-26.05.2014/
На 26.05.2014 г. с вх. № 000030-3584 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ– ДД 2010” ООД,
гр. Шумен за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 30.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИМПЕРИАЛ– ДД 2010” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Шумен,
бул. „Славянски” № 30, ЕИК: 104691303, представлявано от Даниел Любенов Радулов управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
бул. „Славянски” № 30.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ– ДД 2010” ООД, гр. Шумен,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.55."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-3974-09.06.2014//вх. №
000030-3360-22.05.2014/
На 22.05.2014г. с вх. № 000030-3360 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр.
Самоков за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места с 5 /пет/
броя игрални автомата с 5 /пет/ 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 ДКХ да разгледат направеното предложение 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 от Радка
Данаилова Москова - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя
игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ 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.
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2.56. "ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3797-02.06.2014/ /вх. № 0000303288-19.05.2014/
На 19.05.2014 г. с вх. № 000030-3288, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 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, бул.“Христо Ботев“ № 47, Автогара Юг.
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 ДКХ да разгледат направеното предложение 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
- управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 7 /седем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 47, Автогара
Юг.
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.
2.57. "ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3975-09.06.2014//вх. № 0000303855-03.06.2014/
На 03.06.2014 г. с вх. № 000030-3855, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград, пл.
„Момина чешма”.
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 ДКХ да разгледат направеното предложение 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
- управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Разград, пл. „Момина чешма”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.58. "ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3976-09.06.2014/ /вх. № 0000303856-03.06.2014/
На 03.06.2014 г. с вх. № 000030-3856, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул.
„Търговска” № 35, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение 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
- управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 35, ет. 2.
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.
2.59. "ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3977-09.06.2014/ /вх. № 0000303857-03.06.2014
На 03.06.2014 г. с вх. № 000030-3857, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к.
„Възраждане”, ул. „Плиска” № 52.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение 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 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Възраждане”, ул. „Плиска” № 52.
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.
2.60. "ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3978-09.06.2014/ /вх. № 0000303858-03.06.2014
На 03.06.2014 г. с вх. № 000030-3858, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Ломско шосе” № 144.
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 ДКХ да разгледат направеното предложение 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
- управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 144.
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.
2.61. "ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-3979-09.06.2014/ /вх. № 0000303854-03.06.2014
На 03.06.2014 г. с вх. № 000030-3854, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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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 ДКХ да разгледат направеното предложение 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
- управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно село”, ул. „Кюстендил” №
66.
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.
2.62. "НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-3981-09.06.2014/ /вх. № 0000303753-31.05.2014
На 31.05.2014 г. с вх. № 000030-3753, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр.
Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Варна, район „Владислав Варненчик”, ІІ-ри микрорайон, Търговски комплекс, м. № 5 /стар
59+60+61/.
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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „НАБА
ЙИСТГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул.
„Дебър” № 55, ЕИК: 813214873, представлявано от Недялка Георгиева Балачева - управител,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Владислав Варненчик”, ІІ-ри микрорайон, Търговски комплекс, м. № 5 /стар 59+60+61/.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАБА ЙИСТГРУП” 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.
2.63. ЕТ "БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ", гр. Бургас /изх. № 000030-3786-02.06.2014/ /вх. №
000030-3343-21.05.2014/
На 21.05.2014 г. с вх. № 000030-3343, 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 „БАИ – МИЛЕН
ТОТЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на
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Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, кв. 36, между бл. 21 и бл. 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „БАИ
– МИЛЕН ТОТЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13,
вх. 4, ет. 7, ЕИК: 102082513, представляван от Милен Генов Тотев /физическо лице –
търговец/, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Славейков”, кв. 36, между бл. 21 и бл. 65.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, 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.
3. За тото и лото игри:
3.1. "ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3913-06.06.2014/ /вх. № 000030-373730.05.2014/
На 30.05.2014 г. с вх. № 000030-3737, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
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 5 /пет/ броя и
откриване на 17 /седемнадесет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.2. "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-390506.06.2014/ /вх. № 000030-3727-30.05.2014/
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На 30.05.2014 г. с вх. № 000030-3727, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 2
/два/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1.гр. София, ж.к. „Ботунец 2“, Т.П. диспечерски № 32-892 до бл. 13;
2.гр.София, ж.к. „Суха река“, ул. „Константин Фотинов“ № 71.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1. "ЕВРОФУТБОЛ ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-3824-02.06.2014/ /вх. №
000030-3669-28.05.2014/
На 28.05.2014 г. с вх. № 000030-3669, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета, изразяваща се в закриване на 5 /пет/ броя и откриване на 5 /пет/ 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко от двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3910-06.06.2014/ /вх. № 000030-373830.05.2014/
На 30.05.2014 г. с вх. № 000030-3738, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
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 хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета „СПОРТ ШАНС”, изразяваща се в закриване на 5 /пет/ броя и откриване на 17
/седемнадесет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в 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 хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета „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.
"БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-390606.06.2014/ /вх. № 000030-3726-30.05.2014/
На 30.05.2014 г. с вх. № 000030-3726, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 2 /два/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
a.
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Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. София, ж.к. „Ботунец 2“, Т.П. диспечерски № 32-892 до бл. 13;
2.гр.София, ж.к. „Суха река“, ул. „Константин Фотинов“ № 71.
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. № 000030-3911-06.06.2014/ /вх. № 000030-373930.05.2014/
На 30.05.2014 г. с вх. № 000030-3739, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
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 хазартни игри със залагания върху случайни събития, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в закриване на 5 /пет/ броя и откриване на 17
/седемнадесет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за хазартни игри със залагания върху случайни събития, свързани с познаване на факти
„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.
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Раздел десети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 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. № 000030-3806-02.06.2014/ /вх. №
000030-3257-14.05.2014/
На 14.05.2014 г. с вх. № 000030-3257, 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 /по Удостоверение за
издаден лиценз № 000030-2074/27.03.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 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 Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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.
1.2."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-3788-02.06.2014/ /вх. № 0000303341-21.05.2014/
На 21.05.2014 г. с вх. № 000030-3341, 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 „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр.
Пловдив, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо”
№ 2, хотел „Тримонциум Принцес” /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № 0000302739/22.04.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес
на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577,
представлявано от изпълнителните директори: Хъдър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора
Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само заедно, Игрални
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условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
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."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-3912-06.06.2014/ /вх. № 0000303674-29.05.2014/
На 29.05.2014 г. с вх. № 000030-3674, 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 „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД,
гр. Пловдив, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино за обект с адрес: гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо” № 2, х-л
„Тримонциум Принцес“.
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 Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес
на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577,
представлявано от изпълнителните директори: Хъдър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора
Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само заедно, Игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ“ЕАД, гр. София /изх. № 000030-382602.06.2014/ /вх. № 000030-3673-28.05.2014/
На 28.05.2014 г. с вх. № 000030-3673, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, р-н „Красно село”, бул.
„Тотлебен” № 8, хотел „Родина” /по Удостоверение за издаден лиценз № 0000303607/27.05.2014 г./
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 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 Закона за хазарта председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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 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, Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. София, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел
„Родина”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5."АНГЛО БОЛКАН“ООД, гр. София /изх. № 000030-3971-09.06.2014/ /вх. № 0000303843-03.06.2014/
На 03.06.2014 г. с вх. № 000030-3843, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. София, район „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел
„ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” /по Удостоверение за издаден лиценз № 0000303608/27.05.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „АНГЛО-БОЛКАН” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, ЕИК: 831119989,
представлявано от Йозджан Ерюлген - управител, за игрално казино с адрес: гр. София, район
„Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”, 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."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София, /изх. № 000030-3811-02.06.2014/ /вх. № 0000303252-14.05.2014/
На 14.05.2014 г. с вх. № 000030-3252 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1,
т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с

Стр. 74
игрални автомати за обект с адрес: гр. София, бул. „Македония” № 2-4 /по Удостоверение за
издаден лиценз № И-2501/24.10.2013 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2, от Закона за хазарта се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО МИРАЖ“ ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Младост“, ул. „Михаил Тенев“ № 6, ет. 2, ЕИК: 131553135,
представлявано заедно и поотделно от Валентин Петров Кинов и Михаил Валериев Хаджиев
– управители, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. София, бул. „Македония” № 2-4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2."УИН БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-3807-02.06.2014/ /вх. № 000030-3253
14.05.2014/
На 14.05.2014 г. с вх. № 000030-3253 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1,
т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5, х-л „Бургас“ /по Удостоверение за
издаден лиценз № 000030-3029/29.04.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2, от Закона за хазарта се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 131527592,
представлявано от Христо Георгиев Вулев – управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект 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.
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2.3."УИН БЕТ-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-3808-02.06.2014/
/вх. № 000030-3254-14.05.2014/
На 14.05.2014 г. с вх. № 000030-3254 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1,
т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ - 2” ООД, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. София, р-н „Възраждане“, бул. „Кн. Мария Луиза” № 35 /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-3030/29.04.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2, от Закона за хазарта се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ - 2” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201547309,
представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. София, р-н
„Възраждане“, бул. „Кн. Мария Луиза” № 35.
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."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-3810-02.06.2014/ /вх. № 000030-325514.05.2014/
На 14.05.2014 г. с вх. № 000030-3255 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1,
т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ -3” ООД, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1 (ниско тяло
на хотелски комплекс „Ален мак“, гр. Благоевград) /по Удостоверение за издаден лиценз №
000030-3031/29.04.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2, от Закона за хазарта се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ -3” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756,
представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Благоевград, бул. „Св.
Св. Кирил и Методий” № 1 (ниско тяло на хотелски комплекс „Ален мак“, гр. Благоевград).
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-3809-02.06.2014/ /вх. № 000030-325614.05.2014/
На 14.05.2014 г. с вх. № 000030-3256 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1,
т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ -3” ООД, гр. София,
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 21, х-л „България“ /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-3032/29.04.2014 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2, от Закона за хазарта се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ -3” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756,
представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект 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.
2.6.ЕТ "СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000", гр. Русе /изх. № 000030-3781-02.06.2014/
/вх. № 000030-3267-15.05.2014/
На 15.05.2014 г. с вх. № 000030-3267, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 113.
/По Удостоверение за издаден лиценз № 000030-2797/23.04.2014 г./
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
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Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000”,
със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Княжеска” № 26, вх. Б, ет. 1, ЕИК:
117504909, представляван от Силви Трифонов Сербезов /физическо лице-търговец/, за
игрална зала с адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 113, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За тото игра
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-397309.06.2014/ /вх. № 000030-3930-06.06.2014/
На 06.06.2014 г. с вх. № 000030-3930, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на
играта „ТОТО 2- 6 от 49”, Правила за организиране и провеждане на играта „ТОТО 2- 5 от
35” и Правила за организиране и провеждане на играта „ТОТО 2- 6 от 42” /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-3622/27.05.2014 г./
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 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 Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче”
№ 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен директор,
Правила за организиране и провеждане на играта „ТОТО 2- 6 от 49”, Правила за организиране
и провеждане на играта „ТОТО 2- 5 от 35” и Правила за организиране и провеждане на играта
„ТОТО 2- 6 от 42”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София/изх. № 000030-3972
09.06.2014/ /вх. № 000030-3929-06.06.2014/
На 06.06.2014 г. с вх. № 000030-3929, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на
играта „ТОТО 1- 10 от 10”, Правила за организиране и провеждане на играта „ТОТО 1- 12 тип
1х2” и Правила за организиране и провеждане на играта „ТОТО 1- 13 срещи” /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-3621/27.05.2014 г./

Стр. 78
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 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 Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче”
№ 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен директор,
Правила за организиране и провеждане на играта „ТОТО 1- 10 от 10”, Правила за
организиране и провеждане на играта „ТОТО 1- 12 тип 1х2” и Правила за организиране и
провеждане на играта „ТОТО 1- 13 срещи”.
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 моментна лотарийна игра:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София/изх. № 000030-3969
09.06.2014/ /вх. № 000030-3866-04.06.2014/
На 04.06.2014 г. с вх. № 000030-3866, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на промени в Игрални условия и правила за
организиране на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” и утвърждаване на
12 /дванадесет/ броя образци на талони за участие в разновидност „ДОМАШНИ
ЛЮБИМЦИ”, трети тираж, 4 000 000 бр. с номинална стойност – 1 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал.1 и 2 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за организиране на моментна лотарийна игра
„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, изразяващи се във нов трети тираж на разновидност с
наименование „ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ”.
II. Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на моментна
лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”.
III. Да бъдат утвърдени представените 12 /дванадесет/ броя образци на талони за
участие в разновидност с наименование „ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ”, трети тираж, 4 000 000
бр. с номинална стойност – 1 лв.
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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.
6. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета
онлайн:
6.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-397009.06.2014/ /вх. № 000030-3931-06.06.2014/
На 06.06.2014 г. с вх. № 000030-3931, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане
онлайн на играта „ТОТО 1- 10 от 10”, Правила за организиране и провеждане онлайн на
играта „ТОТО 1- 12 тип 1х2” и Правила за организиране и провеждане онлайн на играта
„ТОТО 1- 13 срещи” /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2988/21.12.2013 г./
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 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 Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче”
№ 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен директор,
Правила за организиране и провеждане онлайн на играта „ТОТО 1- 10 от 10”, Правила за
организиране и провеждане онлайн на играта „ТОТО 1- 12 тип 1х2” и Правила за
организиране и провеждане онлайн на играта „ТОТО 1- 13 срещи”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
7. За тото игра онлайн:
7.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-398209.06.2014/ /вх. № 000030-3932-06.06.2014/
На 06.06.2014 г. с вх. № 000030-3932, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане
онлайн на играта „ТОТО 2- 6 от 49”, Правила за организиране и провеждане онлайн на играта
„ТОТО 2- 5 от 35” и Правила за организиране и провеждане онлайн на играта „ТОТО 2- 6 от
42” /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2989/21.12.2014 г./
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче”
№ 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен директор,
Правила за организиране и провеждане онлайн на играта „ТОТО 2- 6 от 49”, Правила за
организиране и провеждане онлайн на играта „ТОТО 2- 5 от 35” и Правила за организиране и
провеждане онлайн на играта „ТОТО 2- 6 от 42”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел единадесети - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. "ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД , гр. Бургас /изх. № 000030-3918-06.06.2014/ /вх. № 0000303741-30.05.2014/
На 30.05.2014 г. с писмо с вх. № 000030-3741, Държавната комисия по хазарта е
уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 00003-3562/23.05.2014 г.,
което да се отрази в Удостоверение за издаден лиценз № 000030-3588 от 27.05.2014 г.
На 30.04.2014г. с вх. № 000030-3061 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр. Бургас
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Приморско, област Бургас, ул. „Черно море” № 46.
В Удостоверение за издаден лиценз № 000030-3588/27.05.2014 г., е допусната грешка в
изписването на системите за формиране на специална премия „джакпот“.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 3 от Закона за хазарта Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Да се поправи очeвидна фактическа грешка в Решение № 000030-3562/23.05.2014 г.,
което да се отрази в Удостоверение за издаден лиценз № 000030-3588 от 27.05.2014 г.,
правилното изписване на системите за формиране на специална премия джакпот в игралната
зала, е както следва:
Погрешно изписване на системите за формиране на специална премия „джакпот“ в
игралната зала:
№

Тип, версия

Производител

Идентифик.
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент
на
отчисления

1.

United Mystery Jackpot System,
EGT-JS23

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

95843

103

1,0

да се поправи, като вярното изписване е:
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№

Тип, версия

Производител

Идентифик.
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент
на
отчисления

1.

United Mystery Jackpot System,
EGT-JS23

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

95843

103

1,0

2.

ST-JPD, 1.01

„Казино игри и иновации“
ЕООД

ДП0618

061

1,0

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел дванадесети - Докладни записки:
1.Докладна записка с изх. № И-3581 от 22.05.2014 г.
На 30.12.2013 г. с вх. № И-3581 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СПОРТ КЛУБ МЕНИДЖМЪНТ”
ООД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино за
срок от 5 /пет/ години в игрално казино с адрес: гр. София, пл. „България” № 1, казино
„SPORTS CLUB & CASINO”.
По подадените документи е извършена проверка и проучване във връзка с
изискванията на Закона за хазарта.
След като членовете на ДКХ прецениха всички обстоятелства приеха, че подадените
документи не отговарят на изискванията на ЗХ за издаване на лиценз за организиране на
хазартни игри в игрално казино.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 8, ал. 2 и ал. 5
от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отказва да издаде лиценз на „СПОРТ КЛУБ МЕНИДЖМЪНТ” ООД със седалище и
адрес на управление гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Адриана Будевска” № 2, ет. 1, ап. 32,
ЕИК 202618549, представлявано от Галина Милчева Станойчева - управител, за организиране
на хазартни игри в игрално казино за срок от 5 /пет/ години в обект с адрес: гр. София, пл.
„България“, казино „SPORTS CLUB & CASINO”.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваше г-н Ал. Й. Ст. –
упълномощен представител на дружеството.
2. Докладна записка с изх. № 000030-3925 от 06.06.2014 г.
На 31.03.2014 г. с вх. № 000030-2176, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ)
ЛИМИТИД”, Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия, за издаване на
лиценз за организиране на онлайн залагания върху спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета, за срок от 10 /десет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието в
хазартните игри от разстояние: www.bet365.com..
На 14.05.2014 г. искателят моли за удължаване на срока за предоставяне на документи
по подаденото писмено искане на основание чл. 33, ал. 5, изр. 3 от ЗХ, поради особена
фактическа сложност по предоставяне на документите за собственост и документи,
удостоверяващи правното основание за ползване на контролният локален сървър.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5 от ЗХ, изр. 2 от Закона за
хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) сроковете, посочени в разпоредбата чл. 33, ал. 5 от ЗХ, изр.
2 от Закона за хазарта.

Председател:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Гинка Панаретова/

