РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-5001
Гр. София, 27.06.2014 г.
Днес, 27 юни 2014 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) с
участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-жа Маргарита Константинова – Златанова,
г-н Тодор Керанов и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи - Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П-704/25.06.2014
г./
Раздел втори - Разглеждане на заявления за утвърждаване на тип, версия и
модификация на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел трети - Разглеждане на предложение до ДКХ за откриване на процедура по чл. 85,
ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта за временно отнемане на лиценз:
1. Игри с игрални автомати:
1.1. „АТЛАС-ЕС КЕЙ“ ЕООД /изх. № 709-26.06.2014/
1.2. „СИЕЛ ГЕЙМ“ ЕООД /изх. № 710-26.06.2014/
1.3. „РАВ КАЗИНО“ ЕООД /изх. № 712-26.06.2014/
1.4. „ТИ-ВИ-67“ ООД /изх. № 713-26.06.2014/
Раздел четвърти - Разглеждане на предложение за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1 „СЪНИ БИЙЧ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“АД /изх. № 711-26.06.2014/
Раздел пети - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелствата, вписани в
удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."ЛОТОС" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-4660-24.06.2014/ /вх. № 000030-436017.06.2014/
Раздел шести - Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелства, вписани в
Търговския регистър:
1. За тото игра:
1.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-478326.06.2014/ /вх. № 000030-4419-18.06.2014/
Раздел седми - Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
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1. Игри с игрални автомати:
1.1."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4662-24.06.2014/ /вх. № 000030-435917.06.2014/
1.2."РУМАР - ДИМО ДИМОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-4733-25.06.2014/ /вх. № 0000304598-23.06.2014/
1.3."ПИРИНСТИЛ" ЕООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-4734-25.06.2014/ /вх. №
000030-4683-25.06.2014/
1.4."ПИРИНСТИЛ" ЕООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-4736-25.06.2014/ /вх. №
000030-4684-25.06.2014/
1.5."БОРА 3001" ООД, гр. София /изх. № 000030-4793-26.06.2014/ /вх. № 000030-472525.06.2014/
1.6."БОРА 3001" ООД, гр. София /изх. № 000030-4796-26.06.2014/ /вх. № 000030-472625.06.2014/
Раздел осми - Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4674-24.06.2014/ /вх. № 000030-4134-10.06.2014/
1.2."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-4649-24.06.2014/ /вх. № 000030-304129.04.2014/
1.3."БАЛ МАТИК" ООД, гр. Плевен /изх. № 000030-4741-25.06.2014/ /вх. № 000030-369529.05.2014/
2. Производство, разпространение и сервиз:
2.1."ЖЕЛЕВ ГЕЙМС" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-4765-26.06.2014/ /вх. № 000030-123810.03.2014/
Раздел девети - Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4675-24.06.2014/ /вх. № 000030-4135-10.06.2014/
Раздел десети - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1.За игри с игрални автомати:
1.1."ЕЛИТ - 8 ЕООД" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-4661-24.06.2014/ /вх. № 0000303291-19.05.2014/
1.2."СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД, гр. Ст. Загора /изх. № 000030-474326.06.2014/ /вх. № 000030-4207-11.06.2014/
1.3."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4780-26.06.2014/ /вх. № 000030-386904.06.2014/
1.4."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4773-26.06.2014/ /вх. № 000030-370329.05.2014/
1.5."ИНМОБЛЕС ЕООД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4738-25.06.2014/ /вх. № 0000303761-31.05.2014/
Раздел единадесети - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обект, в
който са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-4728-25.06.2014/ /вх. № 0000303919-06.06.2014/
1.2."БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-4730-25.06.2014/ /вх. № 0000303920-06.06.2014/
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Раздел дванадесети - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ИМПЕРИАЛ 55" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-4650-24.06.2014/ /вх. № 000030-441318.06.2014/
1.2."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София, /изх. № 000030-477226.06.2014/ /вх. № 000030-4454-19.06.2014/
1.3."МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-4770-26.06.2014/ /вх. №
000030-4472-19.06.2014/
1.4."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-4795-26.06.2014/ /вх. № 000030-463224.06.2014/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЛОТОС" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-4673-24.06.2014/ /вх. № 000030-399910.06.2014/
2.2."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4655-24.06.2014/ /вх. № 000030-419311.06.2014/
2.3."ЕТИРА" ООД, гр. Пловдив, /изх. № 000030-4654-24.06.2014/ /вх. № 000030-421012.06.2014/
2.4."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-4657-24.06.2014/ /вх. № 0000304239-12.06.2014/
2.5."КАЗИНО САЛОН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4672-24.06.2014/ /вх. № 0000304279-13.06.2014/
2.6."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4651-24.06.2014/ /вх. № 000030-428713.06.2014/
2.7."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4652-24.06.2014/ /вх. № 000030-428613.06.2014/
2.8."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4653-24.06.2014/ /вх. № 000030-428813.06.2014/
2.9."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4656-24.06.2014/ /вх. № 000030-436217.06.2014/
2.10."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4658-24.06.2014/ /вх. № 000030-436317.06.2014/
2.11."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4663-24.06.2014/ /вх. № 0000304364-17.06.2014/
2.12."БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД" ЕООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-4664-24.06.2014/
/вх. № 000030-4375-17.06.2014/
2.13."КАЗИНО ЕСКЕЙП гр. ИСПЕРИХ" ЕООД, гр. Исперих /изх. № 000030-4665-24.06.2014/
/вх. № 000030-4376-17.06.2014/
2.14."КАЗИНО ЕСКЕЙП гр. ИСПЕРИХ" ЕООД, гр. Исперих /изх. № 000030-4666-24.06.2014/
/вх. № 000030-4377-17.06.2014/
2.15."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-4659-24.06.2014/ /вх. №
000030-4411-18.06.2014/
2.16."ЕЛДОРАДО - БАЦ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4724-25.06.2014/ /вх. № 0000304584-20.06.2014/
2.17."КАЗИНО САЛОН - 02" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4720-25.06.2014/ /вх. №
000030-4280-13.06.2014/
2.18."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4740-25.06.2014/ /вх. №
000030-4597-23.06.2014/
2.19."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4739-25.06.2014/ /вх. № 0000304595-23.06.2014/
2.20."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-4723-25.06.2014/ /вх. № 000030-456620.06.2014/
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2.21."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево/изх. № 000030-4735-25.06.2014/ /вх. № 000030-428913.06.2014/
2.22."АБ И МД" ООД, гр. Първомай /изх. № 000030-4731-25.06.2014/ /вх. № 000030-436517.06.2014/
2.23."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-4742-26.06.2014/ /вх. № 0000304586-20.06.2014/
2.24."КЕСТЕН - 2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4727-25.06.2014/ /вх. № 0000304585-20.06.2014/
2.25."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-4771-26.06.2014/ /вх. №
000030-4440-19.06.2014/
2.26."РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-4791-26.06.2014/ /вх. № 0000304688-25.06.2014/
2.27."РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-4792-26.06.2014/ /вх. № 0000304689-25.06.2014/
2.28."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-4794-26.06.2014/ /вх. № 0000304690-25.06.2014/
2.29."КАРИНА" ООД, гр. София /изх. № 000030-4797-26.06.2014/ /вх. № 000030-442118.06.2014/
2.30."Е.Г.-СОФИЯ ВМ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4776-26.06.2014/ /вх. № 0000304612-23.06.2014/
2.31."КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-4774-26.06.2014/ /вх.
№ 000030-4613-23.06.2014/
2.32."ПЛАНЕТ ТУР" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4786-26.06.2014/ /вх. № 000030-459623.06.2014/
2.33."НЕВИ - НАЙДЕН ШОПОВ" ЕТ, гр. Пазарджик /изх. № 000030-4777-26.06.2014/ /вх. №
000030-4587-20.06.2014/
2.34."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4778-26.06.2014/ /вх. № 0000304564-20.06.2014/
2.35."ФИЛИ" ООД, гр. Плевен /изх. № 000030-4790-26.06.2014/ /вх. № 000030-447519.06.2014/
3. За тото и лото игри:
3.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. №
000030-4417-18.06.2014/
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр.
26.06.2014/ /вх. № 000030-4354-17.06.2014/
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр.
26.06.2014/ /вх. № 000030-4356-17.06.2014/
3.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр.
26.06.2014/ /вх. № 000030-4591-23.06.2014/
3.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр.
26.06.2014/ /вх. № 000030-4593-23.06.2014/

000030-4732-25.06.2014/ /вх. №
София /изх. № 000030-4782София, /изх. № 000030-4785София /изх. № 000030-4788София /изх. № 000030-4779-

4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-478126.06.2014/ /вх. № 000030-4353-17.06.2014/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-478426.06.2014/ /вх. № 000030-4355-17.06.2014/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-478726.06.2014/ /вх. № 000030-4590-23.06.2014/
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-478926.06.2014/ /вх. № 000030-4592-23.06.2014/
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Раздел тринадесети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени
от организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за
хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4721-25.06.2014/ /вх. № 000030-435117.06.2014/
1.2."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4722-25.06.2014/ /вх. № 0000304352-17.06.2014/
2. За лото игра:
2.1.“ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-4394-18.06.2014/ /вх. № 000030-387905.06.2014/
Раздел четиринадесети - Докладни записки:
1. 1. Докладна записка с изх. № 000030-4451 от 19.06.2014 г.
1. 2. Докладна записка с изх. № 708 от 26.06.2014 г.
Раздел петнадесети - 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. № П704/25.06.2014 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
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.
2.
3.
4.
5.

http://www.bettor.com/
https://tonybet.com/
http://gobetgo.com/
https://www.sirbobet.com/
http://www.ball2win.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
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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.
2.
3.
4.
5.

http://www.bettor.com/
https://tonybet.com/
http://gobetgo.com/
https://www.sirbobet.com/
http://www.ball2win.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 - 4
За - 4
Против - няма.
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По раздел втори - Разглеждане на заявления за утвърждаване на тип, версия и
модификация на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване, които могат да се експлоатират в страната.
1.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр.София /изх. № 000030-4667/24.06.2014 г./,
/вх. № 000030-4383/18.06.2014г.
На 18.06.2014 г. с вх. № 000030-4383 е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на типове, версии 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:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ”
ООД със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София
1151, район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица”
No 4, ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков, 3 /три/ броя
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, както
следва:
1. МОДИФИКАЦИИ НА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по ред Наименование
1.

PREMIER MULTI-3

Тип

EGT-VS5-4 / EGT-VS6-4 / EGT-VS8

Протокол от изпитване №

ИА-2270.1 от 11.06.2014 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

95005

Година на производство

2014
видеорийл 36 игри:
1. ZODIAC WHEEL;
2. BURNING HOT P-Series;
3. MAJESTIC FOREST;
4. CORAL ISLAND;
5. FORTUNE SPELLS;

Вид на играта
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6. VERSAILLES GOLD P-Series;
7. AMAZING AMAZONIA;
8. RISE OF RA P-Series;
9. OCEAN RUSH P-Series;
10. 20 SUPER HOT P-Series;f
11. KANGAROO LAND;
12. RICH WORLD P-Series;
13. RAINBOW QUEEN;
14. EGYPT SKY;
15. 40 SUPER HOT P-Series;
16. VENEZIA D’ORO;
17. ULTIMATE HOT P-Series;
18. LUCKY HOT P-Series;
19. EXTREMELY HOT P-Series;
20. 5 DAZZLING HOT P-Series;
21. FRUITS KINGDOM P-Series;
22. EXTRA STARS P-Series;
23. OLIMPUS GLORY P-Series;
24. OIL COMPANY II P-Series;
25. FLAMING HOT P-Series;
26. 50 HORSES P-Series;
27. FUJIYAMA P-Series;
28. WALL STREET BOY;
29. DRAGOON REELS P-Series;
30. BLUE HEART P-Series;
31. AGE OF TROY P-Series;
32. CATS ROYAL P-Series;
33. ROYAL SECRETS;
34. WICHES’ CHARM;
35. FOREST TALE;
36. SECRETS OF ALCHEMY;
Видео покер 3 игри:
37. JACK OR BETTER;
38. JOKER POKER;
39. 4 OF A KIND BONUS POKER.
2.

Наименование

CLASSIC PREMIER MULTI-3

Тип

EGT-VS2-4

Протокол от изпитване №

ИА-2271.1 от 11.06.2014 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

94189

Година на производство

2014
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Вид на играта

3.

Видеорийл 36 игри:
1. ZODIAC WHEEL;
2. BURNING HOT P-Series;
3. MAJESTIC FOREST;
4. CORAL ISLAND;
5. FORTUNE SPELLS;
6. VERSAILLES GOLD P-Series;
7. AMAZING AMAZONIA;
8. RISE OF RA P-Series;
9. OCEAN RUSH P-Series;
10. 20 SUPER HOT P-Series;
11. KANGAROO LAND;
12. RICH WORLD P-Series;
13. RAINBOW QUEEN;
14. EGYPT SKY;
15. 40 SUPER HOT P-Series;
16. VENEZIA D’ORO;
17. ULTIMATE HOT P-Series;
18. LUCKY HOT P-Series;
19. EXTREMELY HOT P-Series;
20. 5 DAZZLING HOT P-Series;
21. FRUITS KINGDOM P-Series;
22. EXTRA STARS P-Series;
23. OLIMPUS GLORY P-Series;
24. OIL COMPANY II P-Series;
25. FLAMING HOT P-Series;
26. 50 HORSES P-Series;
27. FUJIYAMA P-Series;
28. WALL STREET BOY;
29. DRAGOON REELS P-Series;
30. BLUE HEART P-Series;
31. AGE OF TROY P-Series;
32. CATS ROYAL P-Series;
33. ROYAL SECRETS;
34. WICHES’ CHARM;
35. FOREST TALE;
36. SECRETS OF ALCHEMY;
Видео покер 3 игри:
37. JACK OR BETTER;
38. JOKER POKER;
39. 4 OF A KIND BONUS POKER.

Наименование

VEGA PREMIER MULTI-3

Тип

EGT-VS3-4

Протокол от изпитване №

ИА-2272.1 от 11.06.2014 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

93676

Година на производство

2014
Видеорийл 36 игри:
1. ZODIAC WHEEL;
2. BURNING HOT P-Series;
3. MAJESTIC FOREST;
4. CORAL ISLAND;
5. FORTUNE SPELLS;
6. VERSAILLES GOLD P-Series;
7. AMAZING AMAZONIA;
8. RISE OF RA P-Series;
9. OCEAN RUSH P-Series;
10. 20 SUPER HOT P-Series;
11. KANGAROO LAND;
12. RICH WORLD P-Series;
13. RAINBOW QUEEN;
14. EGYPT SKY;
15. 40 SUPER HOT P-Series;
16. VENEZIA D’ORO;
17. ULTIMATE HOT P-Series;
18. LUCKY HOT P-Series;
19. EXTREMELY HOT P-Series;
20. 5 DAZZLING HOT P-Series;
21. FRUITS KINGDOM P-Series;
22. EXTRA STARS P-Series;
23. OLIMPUS GLORY P-Series;
24. OIL COMPANY II P-Series;
25. FLAMING HOT P-Series;
26. 50 HORSES P-Series;
27. FUJIYAMA P-Series;
28. WALL STREET BOY;
29. DRAGOON REELS P-Series;
30. BLUE HEART P-Series;
31. AGE OF TROY P-Series;
32. CATS ROYAL P-Series;
33. ROYAL SECRETS;
34. WICHES’ CHARM;
35. FOREST TALE;
36. SECRETS OF ALCHEMY.
Видео покер 3 игри:
37. JACK OR BETTER;
38. JOKER POKER;
39. 4 OF A KIND BONUS POKER.

Вид на играта

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД, гр.София /изх. № 000030-4668/24.06.2014 г./,/вх. №
000030-4453/19.06.2014г./
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На 19.06.2014 г. с вх. № 000030-4453 е подадено писмено заявление от „БУЛГЕЙМ
СЕРВИЗ” ЕООД за утвърждаване на типове, версии 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:
Да бъде утвърден представеният от „БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД със седалище и
адрес
на
управление:
област
София,
район
р-н
Панчарево
ж.к. -, м. Враня-Лозен- Триъгълника, ул. "Марица" No 4, ЕИК: 106565049,
представлявано от Първан Иванов Първанов – управител, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, което може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛEН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

SeleXion

1.

Тип

PODIUM KP3 KGP 2.0 UVSN

Протокол от изпитване №

ИА-2381 от 10.06.2014 г.

Производител

Konami Gaming Inc. / Intergames d.o.o Slovenia
„БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД
№ И-926/20.06.2013 г. за внос и разпространение на
съоръжения за хазартни игри

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер

100737

Година на производство

2014 г.
Видео слот:
1. China Shores;
2. Mystical Merrow;
3. Phoenix Express;
4. African Diamond;
5. Fortunes of the Orient;
6. Pride of Egypt;
7. Fan-Tastic Gold;
8. Treasure Voyage.

Вид на играта

Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
3.
ХИЛСАЙД
(НЮ
МЕДИЯ)
ЛИМИТИД
/
(HILLSIDE
(NEW
MEDIA)LIMITED),Великобритания /изх. № 000030-4737/25.06.2014 г./,/вх. № И-0000304605/23.06.2014г./
На 23.06.2014 г. с вх. № 000030-4605 е подадено писмено заявление от ХИЛСАЙД (НЮ
МЕДИЯ) ЛИМИТИД / (HILLSIDE (NEW MEDIA) LIMITED), Великобритания за
утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване 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:
Да бъде утвърден представеният от ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ) ЛИМИТИД /
(HILLSIDE (NEW MEDIA) LIMITED), Великобритания със седалище и адрес на
управление: Великобритания, Хилсайд, Фестивал Уей, Стоук он Трент, Стафордшър
ST1 5SH, представлявано от Джон Фицджералд Коутс, Денис Коутс, Питър Коутс,
Уилям Волф Росеф –директори, игрален софтуер на комуникационно оборудване
„Платформа за спортни залагания (Sportsbook)” за онлайн залагания, който може да се
експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОНЛАЙН
ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

Наименование

Платформа за спортни залагания (Sportsbook)

1.

Протокол от изпитване №

№ 40069BETBGR002 от 12.06.2014 г.
ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ) ЛИМИТИД / (HILLSIDE
(NEW MEDIA) LIMITED)
ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ) ЛИМИТИД / (HILLSIDE
(NEW MEDIA) LIMITED)

Производител
Заявител
Производствен (сериен)
номер

-

Година на производство

-

Онлайн залагания:

1. Залагания върху резултати от спортни събития
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чрез интернет страница: www.bet365.com;
2. Залагания върху случайни събития и залагания,
свързани с познаване на факти чрез интернет
страница: www.bet365.com

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Раздел трети - Разглеждане на предложение до ДКХ за откриване на процедура по чл. 85,
ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта за временно отнемане на лиценз:
1. Игри с игрални автомати:
1.1. „АТЛАС-ЕС КЕЙ“ ЕООД /изх. № 709-26.06.2014/
На 28.04.2014 г. с писмо вх. № 1082 в Държавната комисия по хазарта (ДКХ) бе
получена информация от НАП за неплатени данъци по чл.246 от ЗКПО за четвъртото
тримесечие на 2013 г. от “АТЛАС - ЕС КЕЙ“ ЕООД.
По данни от писмото на НАП неплатените данъци по чл.246 от ЗКПО за четвъртото
тримесечие на 2013г. на фирма “АТЛАС - ЕС КЕЙ“ ЕООД са в размер на 7 500 лв.
С уведомително писмо изх. № 557/07.05.2014 г. и изх.№ 651/04.06.2014г. ДКХ е
изискала доказателства за погасяване на въпросните задължения. Към 27.06.2014г. в ДКХ не
са представени документи за платени данъци по чл.246 от ЗКПО за четвъртото тримесечие на
2013г. от “АТЛАС - ЕС КЕЙ“ ЕООД.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 9 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ
използва игрално оборудване, за което не е внесен дължимият данък, Комисията прилага
принудителна административна мярка – отнемане за срок от три до шест месеца на издадения
лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта във
връзка с чл. 35 и чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
І. Открива производство по прилагане на принудителна административна мярка –
отнемане за срок от три до шест месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение № И1874/29.08.2013 г. на „АТЛАС - ЕС КЕЙ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, р-н „Южен”, ул. „Кукуш” № 2, ет. 6, ап. 66, ЕИК: 200519399, представлявано от
Стоян Георгиев Куков- управител, издаден за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 8А.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

1.2 „СИЕЛ ГЕЙМ“ ЕООД /изх. № 710-26.06.2014/
На 28.04.2014 г. с писмо с вх. № 1082 в Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е
получена информация от НАП за просрочени и необезпечени публични задължения в размер
над 5 000 лв. на „ СИЕЛ ГЕЙМ” ЕООД.
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По данни от писмото на НАП просрочените и необезпечени публични задължения на
„СИЕЛ ГЕЙМ ” ЕООД са в размер на 20 818 лв.
С уведомителни писма изх. № 580/08.05.2014 г. и изх. № 560/07.05.2014 г. ДКХ изиска от
дружеството да представи удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения и
документ за платени данъци по чл.246 от ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2013г.
В указания в писмата срок дружеството не представило удостоверение по чл. 87, ал. 6
от ДОПК за липса на задължения, както и документ удостоверяващ платени данъци по чл.246
от ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2013г.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ
има просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение
в размер на главницата и лихвите и когато се използва игрално оборудване, за което не е
внесен дължимият данък, Комисията прилага принудителна административна мярка –
отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта
във връзка с чл. 35 и чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
І. Открива производство по прилагане на принудителна административна мярка –
отнемане за срок от три до шест месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение № И2563/30.10.2013 г. на „СИЕЛ ГЕЙМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Монтана, ул. „Св. „Климент Охридски“, № 59, ЕИК: 201127045, представлявано от Корнелия
Огнянова Вълина – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес : гр. Монтана, ул. „Св. Климент Охридски“, № 59.
ІІ. Възлага на Дирекция „ЛИКОИСА” в ДКХ да уведоми „СИЕЛ ГЕЙМ” ЕООД за
откритото производство и за мотивите към предложение изх. № 710-26.06.2014. Предоставя
възможност на „СИЕЛ ГЕЙМ” ЕООД в 30 /тридесет/ дневен срок от получаване на писмото
за уведомяване, да изложи писмено своите обяснения и възражения по мотивите за временно
отнемане на лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-2563/30.10.2013 г., както и да
представи писмени доказателства за погасяване на публичните задължения или за тяхното
обезпечение в размер на главницата и лихвите, и платежни нареждания за внесен данък по
ЗКПО.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3. „РАВ КАЗИНО“ ЕООД /изх. № 712-26.06.2014/
На 28.04.2014 г. с писмо вх. № 1082 в Държавната комисия по хазарта (ДКХ) бе
получена информация от НАП за просрочени и необезпечени публични задължения в размер
над 5 000 лв. на „РАВ КАЗИНО” ЕООД.
По данни от писмото на НАП просрочените и необезпечени публични задължения на
„РАВ КАЗИНО” ЕООД са в размер на 11 121 лв.
С уведомително писмо изх. № 587/28.05.2014 г. изпратено отново на 19.06.2014г. ДКХ
е изискала да се представи удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения.
В указания в писмото срок дружеството не е представило удостоверение по чл. 87, ал.
6 от ДОПК за липса на задължения.
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Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ има
просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение в
размер на главницата и лихвите, Комисията прилага принудителна административна мярка –
отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта във
връзка с чл. 35 и чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
І. Открива производство по прилагане на принудителна административна мярка –
отнемане за срок от три до шест месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение № И2828/04.12.2013 г. на „РАВ КАЗИНО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Радомир, обл. Перник, ж.к „Гърляница”, бл. 47, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 201574345, представлявано
от Албена Георгиева Харалампиева – управител, издадено за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Радомир, обл. Перник, ж.к. „Гърляница” № 39.
ІІ. Възлага на Дирекция „ЛИКОИСА” в ДКХ да уведоми „РАВ КАЗИНО” ЕООД за
откритото производство и за мотивите към предложение изх. № 712-26.06.2014. Предоставя
възможност на „РАВ КАЗИНО” ЕООД в 30 /тридесет/ дневен срок от получаване на писмото
за уведомяване, да изложи писмено своите обяснения и възражения по мотивите за временно
отнемане на лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-2828/04.12.2013 г., както и да
представи писмени доказателства за погасяване на публичните задължения или за тяхното
обезпечение в размер на главницата и лихвите.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4. „ТИ-ВИ-67“ ООД /изх. № 713-26.06.2014/
На 28.04.2014 г. с писмо вх. № 1082 в Държавната комисия по хазарта (ДКХ) бе
получена информация от НАП за просрочени и необезпечени публични задължения в размер
над 5 000 лв. на “ТИ –ВИ- 67“ ООД.
По данни от писмото на НАП просрочените и необезпечени публични задължения на
“ТИ- ВИ- 67“ ООД са в размер на 5523 лв.
С уведомително писмо изх. № 584/08.05.2014 г. изпратено отново на 26.05.2014г. ДКХ
е изискала да се представи удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения.
В указания в писмото срок дружеството не е представило удостоверение по чл. 87, ал.
6 от ДОПК за липса на задължения.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ има
просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение в
размер на главницата и лихвите, Комисията прилага принудителна административна мярка –
отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта във
връзка с чл. 35 и чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
І. Открива производство по прилагане на принудителна административна мярка –
отнемане за срок от три до шест месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение №
000030-892/21.02.2014 г. на „ТИ-ВИ-67” ООД със седалище и адрес на управление: гр.

Стр. 16
Ботевград, Софийска област, ул. „Цар Освободител” № 14, ЕИК: 122026408, представлявано
от Теменужка Петрова Микова – управител, издаден за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, Софийска област, пл. „Незнаен войн”
№ 5.
ІІ. Възлага на Дирекция „ЛИКОИСА” в ДКХ да уведоми „ТИ-ВИ-67” ООД за
откритото производство и за мотивите към предложение изх. № 713-26.06.2014. Предоставя
възможност на „ТИ-ВИ-67” ООД в 30 /тридесет/ дневен срок от получаване на писмото за
уведомяване, да изложи писмено своите обяснения и възражения по мотивите за временно
отнемане на лиценз, за който е издадено Удостоверение № 000030-892/21.02.2014 г., както и
да представи писмени доказателства за погасяване на публичните задължения или за тяхното
обезпечение в размер на главницата и лихвите.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти - Разглеждане на предложение за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1 „СЪНИ БИЙЧ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“АД /изх. № 711-26.06.2014/
На 06.01.2014 г. с писмо вх. № 19 в Държавната комисия по хазарта (ДКХ) бе
получена информация от НАП за просрочени и необезпечени публични задължения в размер
над 5 000 лв. на “СЪНИ БИЙЧ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ АД.
С уведомително писмо изх. № 124/30.01.2014 г. и №434/02.04.2014 г. ДКХ е изискала
да се представи удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения.
В указания в писмата срок дружеството не представи удостоверение по чл. 87, ал. 6 от
ДОПК за липса на задължения. По данни от писмото на НАП просрочените и необезпечени
публични задължения на “СЪНИ БИЙЧ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ АД са в размер на 295 014.75 лв.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ има
просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение в
размер на главницата и лихвите, Комисията прилага принудителна административна мярка –
отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
По предложение № 478/15.04.2014г. на свое заседание ДКХ взе решение за откриване
на процедура за временно отнемане за срок от три до шест месеца на лиценза за организиране
на хазартни игри в игрално казино на фирма “СЪНИ БИЙЧ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ АД. С писмо
с изх. № И-1824/23.04.2014г. организатора е уведомен за решението на комисията и му е
предоставена възможност в 30/тридесет/ дневен срок да представи писмени доказателства за
погасяване на публичните задължения или за тяхното обезпечение в размера на главницата и
лихвите, и платежни нареждания за внесен данък по ЗКПО.
В указания в писмото срок дружеството не е представило удостоверение по чл. 87, ал.
6 от ДОПК за липса на задържения.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Налага принудителна административна мярка – отнемане за срок от шест
месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-1824/07.08.2013 г. на “СЪНИ
БИЙЧ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 201738481, представлявано от
Жак-Стефан Елия Джераси – изпълнителен директор, за игрално казино с адрес: к.к.
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„Слънчев бряг-Изток”, община Несебър, област Бургас, комплекс „Полюси”, етаж 0,
ап. Казино.
2. На основание чл. 85, ал. 2 от ЗХ разпорежда на “СЪНИ БИЙЧ
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ АД в срока на наложената принудителна административна мярка
да отстрани обстоятелството, което е основание за временно отнемане на разрешението,
като в посочения срок представи пред Комисията писмени доказателства за погасяване
на публичните си задължения или за тяхното обезпечение в размер на главницата и
лихвите.
3. На основание чл. 87 от ЗХ решението на ДКХ подлежи на незабавно
изпълнение, като обжалването не спира изпълнението на решението.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелствата,
вписани в удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."ЛОТОС" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-4660-24.06.2014/ /вх. № 000030-436017.06.2014/
На 17.06.2014 г. с вх. № 000030-4360, 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 „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен, за
промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи 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 издадени лицензи на
„ЛОТОС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 1,
ап. 7, ЕИК: 119639333, представлявано от Руси Димитров Грънчев – управител и от Валя
Жечкова Колева - Желева - управител, за промяна в управлението на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ЛОТОС” ООД, гр.
Сливен, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести - Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелства,
вписани в Търговския регистър:
1. За тото игра:
1.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-478326.06.2014/ /вх. № 000030-4419-18.06.2014/
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На 18.06.2014 г. с вх. № 000030-4419, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 37, ал.
4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, 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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка 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 ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно
село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо Бойчев
Иванов – 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 - 4
За - 4
Против - няма.

Раздел седми - Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4662-24.06.2014/ /вх. № 0000304359-17.06.2014/
На 17.06.2014 г. с вх. № 000030-4359, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 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. Оряхово, пл. „Цвети Иванов“ № 1, преди изтичане на срока му, издадено Удостоверение
за издаден лиценз № И 000030-2224.1 от 31.10.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 № 000030-2224.1 от
31.10.2013 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Оряхово, пл.
„Цвети Иванов“ № 1, 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 - 4
За - 4
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Против - няма.
1.2."РУМАР - ДИМО ДИМОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-4733-25.06.2014/ /вх. №
000030-4598-23.06.2014/
На 23.06.2014 г. с вх. № 000030-4598, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр.
Варна, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала
с адрес: с. Игнатиево, район Аксаково, област Варна, ул. „Георги Петлешев“ № 80, УПИ ХII583 в кв. 59, преди изтичане на срока му, издадено Удостоверение за издаден лиценз № И
000030-899 от 21.02.2014 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 № 000030-899 от
21.02.2014 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: : с. Игнатиево, район
Аксаково, област Варна, ул. „Георги Петлешев“ № 80, УПИ ХII-583 в кв. 59., на ЕТ „РУМАР
– ДИМО ДИМОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул.
„Белински” № 21, ЕИК: 103236793, представляван от Димо Матев Димов, преди изтичане на
срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ПИРИНСТИЛ" ЕООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-4734-25.06.2014/ /вх. №
000030-4683-25.06.2014/
На 25.06.2014 г. с вх. № 000030-4683, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПИРИН СТИЛ” ЕООД, гр. Велико
Търново, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална
зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Стоян Петралийски” № 1, хотел
„Валентино”, преди изтичане на срока му /Удостоверение за издаден лиценз № И 0000303586 от 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. 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 № 000030-3586 от
27.05.2014 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл.
Благоевград, ул. „Стоян Петралийски” № 1, хотел „Валентино”, издадено на „ПИРИНСТИЛ”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Поп Харитон“ № 2,
офис 2, ЕИК: 131334134, представлявано от Ивелина Георгиева Шопова - управител.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ПИРИНСТИЛ" ЕООД, гр. Велико Търново /изх. № 000030-4736-25.06.2014/ /вх. №
000030-4684-25.06.2014/
На 25.06.2014 г. с вх. № 000030-4684, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПИРИН СТИЛ” ЕООД, гр. Велико
Търново, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална
зала с адрес: гр. Ботевград, област София, пл. „Незнаен войн” № 4, преди изтичане на срока
му /Удостоверение за издаден лиценз № И 000030-3586 от 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. 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 № 000030-3586 от
27.05.2014 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, област
София, пл. „Незнаен войн” № 4, издадено на „ПИРИНСТИЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Велико Търново, ул. „Поп Харитон“ № 2, офис 2, ЕИК: 131334134,
представлявано от Ивелина Георгиева Шопова - управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."БОРА 3001" ООД, гр. София /изх. № 000030-4793-26.06.2014/ /вх. № 000030-472525.06.2014/
На 25.06.2014 г. с вх. № 000030-4725, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане „БОРА 3001” ООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр.Пловдив, район „Централен“, пл. „Централен“ № 1., преди изтичане на срока му, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И - 2723 от 10.12.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ, се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № И-2723 от
10.12.2013 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр.Пловдив, район
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„Централен“, пл. „Централен“ № 1, издадено 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, преди
изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."БОРА 3001" ООД, гр. София /изх. № 000030-4796-26.06.2014/ /вх. № 000030-472625.06.2014/
На 25.06.2014 г. с вх. № 000030-4726, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане „БОРА 3001” ООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Люлин III“, бул. „Захари Стоянов” № 2, кв. 47 – Кооперативен пазар, преди
изтичане на срока му, издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-4342 от
17.06.2014 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 № 000030-4342 от
17.06.2014 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин
III“, бул. „Захари Стоянов” № 2, кв. 47 – Кооперативен пазар, издадено 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, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми - Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4674-24.06.2014/ /вх. № 000030-413410.06.2014/
На 10.06.2014 г. с вх. № 000030-4134, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София на
основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден лиценз, за който
е издадено Удостоверение № 000030-1119/28.02.2014 г., за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Съзаклятие” № 2.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински - управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул.
„Съзаклятие” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-4649-24.06.2014/ /вх. № 0000303041-29.04.2014/
На 29.04.2014 г. с вх. № 000030-3041, 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 „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр.
София, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден
лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-000030-2148/31.03.2014 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Равда, община Несебър, област
Бургас, УПИ-ХХ-494, кв. 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. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”,
ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357,
представлявано от Пламен Петров Петков – управител, в игрална зала с адрес: с. Равда,
община Несебър, област Бургас, УПИ-ХХ-494, кв. 32.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."БАЛ МАТИК" ООД, гр. Плевен /изх. № 000030-4741-25.06.2014/ /вх. № 000030-369529.05.2014/
На 29.05.2014 г. с вх. № 000030-3695, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАЛ-МАТИК” ООД, гр. Плевен на
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основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден лиценз, за който
е издадено Удостоверение № И-2410/23.10.2013 г., за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Янко Сакъзов” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал.
9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на „БАЛМАТИК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Янко Сакъзов” № 1,
ЕИК: 200210381, представлявано от Силвия Веселинова Еленкова - управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен,
ул. „Янко Сакъзов” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. Производство, разпространение и сервиз:
2.1."ЖЕЛЕВ ГЕЙМС" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-4765-26.06.2014/ /вх. № 0000301238-10.03.2014/
На 10.03.2014 г. с вх. № 000030-1238, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ ГЕЙМС” ЕООД, гр. Варна,
на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден лиценз, за
който е издадено Удостоверение № 2839/19.11.2013 г., за производство, разпространение и
сервиз на игрално оборудване в обект с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Цар Петър” №
12.
По подадените документи е извършена проверка и проучване във връзка с
изискванията на Закона за хазарта.
На 27.06.2014 г. ДКХ разгледа представените документи и установи следното:
Дружеството е подало писмено искане на 10.03.2014 г. за продължаване срока на
действие на издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № 883/27.05.2009 г., за
производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване в обект с адрес: гр. Варна,
район „Одесос”, ул. „Цар Петър” № 12. Съгласно нормата на чл. 36, ал. 1 от ЗХ писменото
искане трябва да бъде подадено не по-рано от 6 (шест) месеца и не по-късно от 2 (два) месеца
преди изтичане на срока на действащия лиценз. Лицензът на организатора е издаден със срок
на действие 5 (пет) години, считано от 10.04.2009 г., видно от Удостоверение за издаден
лиценз № 883/27.05.2009 г. Срокът на действие на Удостоверение за издаден лиценз №
883/27.05.2009 г. е изтекъл на 10.04.2014 г.
Видно от описаните обстоятелства, дружеството не е спазило законоустановения срок
за подаване на писмено искане за продължаване срока на действие на издаден лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 36, ал. 1 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Да не бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ЖЕЛЕВ ГЕЙМС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
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„Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 24, ЕИК: 103812399, представлявано от Ангел
Иванов Желев - управител, в обект с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Цар Петър” № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел девети - Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие
на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4675-24.06.2014/ /вх. № 000030-413510.06.2014/
На 10.06.2014 г. с вх. № 000030-4135, 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 „НАВИ” ООД, гр. София, 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. София, ж.к.
„Младост - 4“, до бл. 416, Битов комбинат – секция № 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. 1 и чл. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I.Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище“, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински - управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Младост - 4“, до бл. 416, Битов комбинат – секция № 2, с 43 /четиридесет и три/ броя
игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от „НАВИ” ООД, гр. София:
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 - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел десети - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект.
1.За игри с игрални автомати:
1.1."ЕЛИТ - 8 ЕООД" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-4661-24.06.2014/ /вх. №
000030-3291-19.05.2014/
На 19.05.2014 г. с вх. № 000030-3291, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр.
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Севлиево, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Луковит, ул. „Възраждане“ № 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. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Севлиево, обл. Габрово, ул. ”Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от
Цветан Ботев Макавеев – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Луковит, ул. „Възраждане“ № 52.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД, гр. Ст. Загора /изх. № 000030-474326.06.2014/ /вх. № 000030-4207-11.06.2014/
На 11.06.2014 г. с вх. № 000030-4207, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИНТИЯ ХАУС
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, гр. Стара Загора, за издаване на лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Св. Патриарх Евтимий” № 79.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, със
седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Индустриална“, база Осана, ЕИК:
200464045, представлявано от Благовестка Иванова Методиева – управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, ул. „Св. Патриарх Евтимий” № 79.
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II. Да бъдат утвърдени представените от „СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД,
гр. Стара Загора, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4780-26.06.2014/ /вх. № 0000303869-04.06.2014/
На 04.06.2014 г. с вх. № 000030-3869, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци“, бул. „Христо
Ботев” № 90.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „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 организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци“, бул. „Христо Ботев” № 90.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
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.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
1.4."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4773-26.06.2014/ /вх. № 0000303703-29.05.2014/
На 29.05.2014г. с вх. № 000030-3703 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
1 от Закона за хазарта е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. София, район Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни
връх“ № 100.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „КАЗИНО БУДА” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район Младост, ул. „Михаил Тенев” № 6, ЕИК: 175086943,
представлявано от Малина Иванова Славчева - управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, район
Триадица, ж.к. „Хладилника“, бул. „Черни връх“ № 100.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."ИНМОБЛЕС ЕООД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4738-25.06.2014/ /вх. №
000030-3761-31.05.2014/
На 31.05.2014 г. с вх. № 000030-3761, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНМОБЛЕС“ ЕООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: к.к. Слънчев бряг, община Несебър, област
Бургас, комплекс „Полюси“.
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. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ИНМОБЛЕС“ ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район Лозенец, ул. ”Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК:
201592222, представлявано от Десислава Василева Шопова-Симеонова – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с
адрес: к.к. Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас, комплекс „Полюси“.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ИНМОБЛЕС“ ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел единадесети - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за
обект, в който са се организирали хазартни игри.
1. За игри с игрални автомати:
1.1."БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-4728-25.06.2014/ /вх. №
000030-3919-06.06.2014/
На 06.06.2014 г. с вх. № 000030-3919, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, гр.
Ботевград, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Стоян
Петралийски“ № 1, х-л „Валентино“.
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.
На проведеното на 27.06.2014 г. заседание след като разгледа представените от
искателя документи, Държавната комисия по хазарта прецени, че има неизяснени
обстоятелствата по чл. 12, т. 10 от Наредбата за документите, необходими за издаване на
лицензи по Закона за хазарта.
С оглед гореизложеното Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага до изясняване на обстоятелствата по чл. 12, т. 10 от Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта произнасянето по писменото искане
на „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, обл.
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София, пл. „Незнаен войн“ № 4, ЕИК: 200469455, представлявано от Ивелина Георгиева
Шопова – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Стоян Петралийски“ №
1, х-л „Валентино“.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-4730-25.06.2014/ /вх. №
000030-3920-06.06.2014/
На 06.06.2014 г. с вх. № 000030-3920, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД, гр.
Ботевград, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Ботевград, обл. София, пл. „Незнаен войн“ № 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.
На проведеното на 27.06.2014 г. заседание след като разгледа представените от
искателя документи, Държавната комисия по хазарта прецени, че има неизяснени
обстоятелствата по чл. 12, т. 10 от Наредбата за документите, необходими за издаване на
лицензи по Закона за хазарта.
С оглед гореизложеното Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага до изясняване на обстоятелствата по чл. 12, т. 10 от Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта произнасянето по писменото искане
на „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, обл.
София, пл. „Незнаен войн“ № 4, ЕИК: 200469455, представлявано от Ивелина Георгиева
Шопова – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, обл. София, пл. „Незнаен войн“ № 4.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел дванадесети - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ИМПЕРИАЛ 55" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-4650-24.06.2014/ /вх. № 0000304413-18.06.2014/
На 18.06.2014 г. с вх. № 000030-4413, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр. Несебър, за
увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, община
Несебър, област Бургас, хотел „Кубан”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се 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
„ИМПЕРИАЛ 55” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, ул.
„Крайбрежна” № 4, ЕИК: 201911225, представлявано от Йордан Димитров Йорданов –
управител, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: к.к.
„Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, хотел „Кубан”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр. Несебър, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София, /изх. № 0000304772-26.06.2014/ /вх. № 000030-4454-19.06.2014/
На 19.06.2014 г. с вх. № 000030-4454, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО
КЛУБ” ЕАД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя, намалeние с 1 /един/ брой игрален
автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел
„Родина”.
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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”, ет. 21, ЕИК: 130240874,
представлявано от Юксел Бирбудак и Ерсан Догру или Юксел Бирбудак и Росен Солаков или
Росен Солаков и Ерсан Догру, само двама по двама, за подмяна на 2 /два/ броя и намалeние с
1 /един/ брой игрален автомат в игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул.
„Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”
ЕАД, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-4770-26.06.2014/ /вх.
№ 000030-4472-19.06.2014/

Стр. 31
На 19.06.2014 г. с вх. № 000030-4472, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”
EAД, гр. София, за намаление с 4 /четири/ броя игрални маси, увеличение с 12 /дванадесет/ и
подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свети Влас, община
Несебър, област Бургас, комплекс „Марина-Диневи”, хотел „ Палас-Марина Диневи”.
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
„МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” EAД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 202454103, представлявано от Боян
Георгиев Михайлов, за намаление с 4 /четири/ броя игрални маси, увеличение с 12
/дванадесет/ и подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, комплекс „Марина-Диневи”, хотел „ ПаласМарина Диневи”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” EAД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."КАЗИНО ЕЛИТ" АД, гр. София /изх. № 000030-4795-26.06.2014/ /вх. № 000030-463224.06.2014/
На 24.06.2014г. с вх. № 000030-4632, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, за
намаление с 3 /три/ броя игрални маси, 30 /тридесет/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: с.
Кулата, община Петрич, област Благоевград, магистрално шосе “Е -79”.
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
„КАЗИНО ЕЛИТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Надежда 2”, бл.
204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от Махер Абдула Хасан, за намаление
с 3 /три/ броя игрални маси и 30 /тридесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: с.
Кулата, община Петрич, област Благоевград, магистрално шосе “Е -79”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.

Стр. 32
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЛОТОС" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-4673-24.06.2014/ /вх. № 000030-399910.06.2014/
На 10.06.2014 г. с вх. № 000030-3999 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен 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. Сливен, бул.
„Георги Данчев”, атракционна площадка КВК.
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
„ЛОТОС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 1,
ап. 7, ЕИК: 119639333, представлявано заедно и поотделно от Руси Димитров Грънчев –
управител и Валя Жечкова Колева–Желева - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Георги Данчев”, атракционна
площадка КВК.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4655-24.06.2014/ /вх. № 000030-419311.06.2014/
На 11.06.2014 г. с вх. № 000030-4193, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив, за
увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. 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:

Стр. 33
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКАО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя
Бъкстон” № 99, ЕИК: 115515879, представлявано от Динко Георгиев Миленчев – управител и
Гаврил Тодоров Четрафилов - управител, заедно и поотделно, за увеличение с 4 /четири/ 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."ЕТИРА" ООД, гр. Пловдив, /изх. № 000030-4654-24.06.2014/ /вх. № 000030-421012.06.2014/
На 12.06.2014 г. с вх. № 000030-4210, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕТИРА” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к.
„Тракия”, бл. 46, 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 „ЕТИРА”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Южен”, ул. “Коматевско шосе”
№ 246, ЕИК: 115822173, представлявано от Виолета Рангелова Рангелова – управител, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”,
бл. 46, партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕТИРА” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-4657-24.06.2014/ /вх. №
000030-4239-12.06.2014/
На 12.06.2014 г. с вх. № 000030-4239, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, намаление на 33 /тридесет и три/ броя
игрални места и увеличение с 4 /четири/ 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, район „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33.
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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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, намаление на 33
/тридесет и три/ броя игрални места и увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр.Варна, район „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."КАЗИНО САЛОН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4672-24.06.2014/ /вх. № 0000304279-13.06.2014/
На 13.06.2014 г. с вх. № 000030-4279 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО САЛОН” ЕООД, гр. София,
за намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала за обект с адрес: гр. Крумовград,
обл. Кърджали, ул. „Христо Ботев” № 1, х-л „Ахрида“.
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
„КАЗИНО САЛОН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Мадрид” № 2А, ЕИК: 201230223, представлявано от Георги Петков Карагьозов управител, за намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Крумовград, обл. Кърджали, ул. „Христо Ботев” № 1, х-л „Ахрида“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО САЛОН” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.6."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4651-24.06.2014/ /вх. № 000030-428713.06.2014/
На 13.06.2014 г. с вх. № 000030-4287, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БРИЗ-Л” ЕООД, гр. София, за подмяна
на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Триадица”, бул.
„Гоце Делчев” № 115.
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 „БРИЗ-Л”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”, ж.к. „Бояна”, ул.
„Беловодски път” № 89 А, ЕИК: 131502767, представлявано от Деница Тодорова Велева управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 115.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4652-24.06.2014/ /вх. № 000030-428613.06.2014/
На 13.06.2014 г. с вх. № 000030-4286, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БРИЗ-Л” ЕООД, гр. София, за подмяна
на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Студентски”,
ул. „Академик Борис Стефанов” № 1, магазин № 17.
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 „БРИЗ-Л”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”, ж.к. „Бояна”, ул.
„Беловодски път” № 89 А, ЕИК: 131502767, представлявано от Деница Тодорова Велева управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Студентски”, ул. „Академик Борис Стефанов” № 1, магазин № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4

Стр. 36
За - 4
Против - няма.
2.8."БРИЗ - Л" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4653-24.06.2014/ /вх. № 000030-428813.06.2014/
На 13.06.2014 г. с вх. № 000030-4288, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БРИЗ-Л” ЕООД, гр. София, за подмяна
на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Сердика”,
местност „Орландовци”, ул. „Първа българска армия” № 147.
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 „БРИЗ-Л”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”, ж.к. „Бояна”, ул.
„Беловодски път” № 89 А, ЕИК: 131502767, представлявано от Деница Тодорова Велева управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Сердика”, местност „Орландовци”, ул. „Първа българска армия” № 147.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4656-24.06.2014/ /вх. № 000030-436217.06.2014/
На 17.06.2014 г. с вх. № 000030-4362, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к.
„Тракия“, ул. „Съединение“ № 27 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 „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”,
пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева – управител и Кръстю Алексиев Милев - управител, поотделно, за подмяна на 3 /три/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение”
№ 27А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4658-24.06.2014/ /вх. № 000030-436317.06.2014/
На 17.06.2014 г. с вх. № 000030-4363, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: : гр. Пловдив,
район „Западен“, кв. „Кишинев – Смирненски“, бул. „Пещерско шосе“ № 61 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 „ОЛИМП
09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”,
пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева
Монева – управител и Кръстю Алексиев Милев - управител, поотделно, за подмяна на 10
/десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Западен“, кв.
„Кишинев – Смирненски“, бул. „Пещерско шосе“ № 61 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-4663-24.06.2014/ /вх. №
000030-4364-17.06.2014/
На 17.06.2014 г. с вх. № 000030-4364, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр.
Пловдив за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
район „Централен“, бул. „Христо Ботев“ № 116.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Западен”, ул. „Копривщица” № 36А – офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Ваня
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Алексиева Дакова – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД" ЕООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-466424.06.2014/ /вх. № 000030-4375-17.06.2014/
На 17.06.2014 г. с вх. № 000030-4375, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД”
ЕООД, гр. Кърджали, 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. Кърджали, бул. „България” № 61, бл. 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БИ ЕНД
ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул.
„Стефан Караджа”, бл. 24, ет. 4, ап. 4, ЕИК: 108691396, представлявано от Валери Младенов
Чаушев - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Кърджали, бул. „България” № 61, бл. 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД” ЕООД, гр.
Кърджали, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."КАЗИНО ЕСКЕЙП гр. ИСПЕРИХ" ЕООД, гр. Исперих /изх. № 000030-466524.06.2014/ /вх. № 000030-4376-17.06.2014/
На 17.06.2014 г. с вх. № 000030-4376, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЕСКЕЙП гр. ИСПЕРИХ”
ЕООД, гр. Исперих, 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. Исперих, област Разград, ул. „Христо Ясенов” № 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:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЕСКЕЙП гр.ИСПЕРИХ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Исперих,
област Разград, ул. „Васил Левски” № 67, ЕИК: 200716044, представлявано от Христо Ганчев
Иванов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Исперих, област Разград, ул. „Христо Ясенов” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЕСКЕЙП гр. ИСПЕРИХ” ЕООД,
гр. Исперих, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."КАЗИНО ЕСКЕЙП гр. ИСПЕРИХ" ЕООД, гр. Исперих /изх. № 000030-466624.06.2014/ /вх. № 000030-4377-17.06.2014/
На 17.06.2014 г. с вх. № 000030-4377, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЕСКЕЙП гр. ИСПЕРИХ”
ЕООД, гр. Исперих, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Васил Левски” № 67.
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 ЕСКЕЙП гр.ИСПЕРИХ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Исперих,
област Разград, ул. „Васил Левски” № 67, ЕИК: 200716044, представлявано от Христо Ганчев
Иванов – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Исперих, област Разград, ул. „Васил Левски” № 67.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЕСКЕЙП гр. ИСПЕРИХ” ЕООД,
гр. Исперих, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-4659-24.06.2014/ /вх.
№ 000030-4411-18.06.2014/
На 18.06.2014г. с вх. № 000030-4411 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”,
гр. Петрич за намаление 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. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Солун” № 5.
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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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено Удостоверение за
издаден лиценз на ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, със седалище и адрес на управление:
гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от
Полина Милчева Янакиева /физическо лице – търговец/, за намаление на 3 /три/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Солун” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр.
Петрич Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."ЕЛДОРАДО - БАЦ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4724-25.06.2014/ /вх. № 0000304584-20.06.2014/
На 20.06.2014 г. с вх. № 000030-4584 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО - БАЦ” ООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати
и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална
зала за обект с адрес: гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Цар Борис III” № 43, хотелски
комплекс „БАЦ“.
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 издадено разрешение на
„ЕЛДОРАДО - БАЦ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден”,
кв. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 201783971, представлявано от Силвия
Цветанова Дончева - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и намаление с 2
/два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, обл. Благоевград,
ул. „Цар Борис III” № 43, хотелски комплекс „БАЦ“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛДОРАДО - БАЦ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.17."КАЗИНО САЛОН - 02" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4720-25.06.2014/ /вх. №
000030-4280-13.06.2014/
На 13.06.2014 г. с вх. № 000030-4280 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО САЛОН-02” ЕООД,
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 за обект с адрес: гр. Ардино, обл.
Кърджали, ул. „Родопи” № 1, комплекс „Ардон“.
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 издадено разрешение на
„КАЗИНО САЛОН-02” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, бул. „Мадрид” № 2А, ЕИК: 201299237, представлявано от Георги Петков
Карагьозов - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Ардино, обл. Кърджали, ул. „Родопи” № 1, комплекс „Ардон“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО САЛОН-02” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18."БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4740-25.06.2014/ /вх. №
000030-4597-23.06.2014/
На 23.06.2014г. с вх. № 000030-4597 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ, 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. Свиленград,
област Хасково, ул. „Христо Шишманов” № 53.
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
„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
”Витоша”, ж.к. „Драгалевци”, ул. ”Светулка” № 2, ЕИК: 201375699, представлявано от
Стефан Койчев Стефанов – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. ”Христо Шишманов” № 53.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД, гр. София
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4739-25.06.2014/ /вх. №
000030-4595-23.06.2014/
На 23.06.2014 г. с вх. № 000030-4595 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, за увеличение с 2 /два/ 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. Стара Загора, кв. „Казански”, бл. 23 - 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
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно
село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, кв. „Казански”, бл. 23 - Юг.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-4723-25.06.2014/ /вх. № 000030-456620.06.2014/
На 20.06.2014 г. с вх. № 000030-4566, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас, за подмяна
на 1 /един/ и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати и утвърждаване на игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. „Свети Влас”, община Несебър, област Бургас, ул. „Цар Симеон” № 25.
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
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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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МОТ
70” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13, вх. 2, ет.
6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев – управител, за
подмяна на 1 /един/ и увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. „Свети Влас”, община Несебър, област Бургас, ул. „Цар Симеон” № 25.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево/изх. № 000030-4735-25.06.2014/ /вх. № 000030-428913.06.2014/
На 13.06.2014 г. с вх. № 000030-4289, 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
намаление с 2 /два/ броя игрални автомата 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. 22, ал. 1, т. 3 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
„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 намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Севлиево,
област Габрово, ул. „Стара планина“ № 34.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22."АБ И МД" ООД, гр. Първомай /изх. № 000030-4731-25.06.2014/ /вх. № 000030-436517.06.2014/
На 17.06.2014 г. с вх. № 000030-4365, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АБ и МД” ООД, гр. Първомай за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Първомай, област
Пловдив, ул. „Княз Борис I“ № 1 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от 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 „АБ и
МД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, област Пловдив, ул. „Симеон
Велики” № 34, ЕИК: 115131330, представлявано от Боряна Стефанова Маринова - управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Първомай, област
Пловдив, ул. „Княз Борис I“ № 1 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."ИНФОФЕСТ" ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № 000030-4742-26.06.2014/ /вх. №
000030-4586-20.06.2014/
На 20.06.2014 г. с вх. № 000030-4586, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр. Пазарджик, за
подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални
места със 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални места
и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 69.
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
„ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр. Пазарджик, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик,
ул. „Княз Александър Батемберг” № 73, ЕИК: 112568360, представлявано от Тодор Найденов
Шопов - управител, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата със 17
/седемнадесет/ броя игрални места със 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата със 17
/седемнадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев”
№ 69.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр. Пазарджик,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."КЕСТЕН - 2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4727-25.06.2014/ /вх. № 0000304585-20.06.2014/
На 20.06.2014 г. с вх. № 000030-4585 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕСТЕН-2007” ЕООД, гр. София
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за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Ябланица, обл. Ловеч, м. „Гаргулица”.
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
„КЕСТЕН-2007” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Връбица”,
ул. „Синчец” № 5, ЕИК: 110568543, представлявано от Иво Антонов Първанов – управител,
за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ябланица,
обл. Ловеч, м. „Гаргулица”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕСТЕН-2007” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-4771-26.06.2014/ /вх.
№ 000030-4440-19.06.2014/
На 19.06.2014 г. с вх. № 000030-4440, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/
брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” №
98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на 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 3 /три/ броя игрални автомата и
намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Александровска” № 98.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр.
Бургас, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 46
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-4791-26.06.2014/ /вх. №
000030-4688-25.06.2014/
На 25.06.2014 г. с вх. № 000030-4688, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.
Самоков, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 10 /десет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Ямбол, ул. „Раковски” № 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на 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” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
– управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 10 /десет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Ямбол,
ул. „Раковски” № 16.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27."РАДКА МОСКОВА" ООД, гр. Самоков /изх. № 000030-4792-26.06.2014/ /вх. №
000030-4689-25.06.2014/
На 25.06.2014 г. с вх. № 000030-4689, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.
Самоков, за подмяна на 13 /тринадесет/ 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. Кюстендил, бул. „България” № 17.
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 „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
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Москова – управител, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата, намаление с 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, бул. „България” № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-4794-26.06.2014/ /вх. №
000030-4690-25.06.2014/
На 25.06.2014 г. с вх. № 000030-4690, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр.
Самоков за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: с. Ябланово,
община Котел, област Сливен, ул. „Проф. Павлов“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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, ет. 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка
Данаилова Москова, за подмяна на 1/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: с.
Ябланово, община Котел, област Сливен, ул. „Проф. В. Захариев” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."КАРИНА" ООД, гр. София /изх. № 000030-4797-26.06.2014/ /вх. № 000030-442118.06.2014/
На 18.06.2014 г. с вх. № 000030-4421, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАРИНА” 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 за игрална зала с адрес: гр. София, район
„Изгрев”, бул. „Цариградско шосе”, подлез „Студентски общежития”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАРИНА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, бул.
„Цариградско шосе”, подлез „Студентски общежития”, ЕИК: 121205664, представлявано от
Петьо Христов Найденов - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе”, подлез „Студентски
общежития”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАРИНА” ООД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."Е.Г.-СОФИЯ ВМ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4776-26.06.2014/ /вх. № 0000304612-23.06.2014/
На 23.06.2014 г. с вх. № 000030-4612, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено от „Е.Г. – СОФИЯ ВМ” ЕООД, гр. София, за
намаление с 13 /тринадесет/ броя игрални места от съществуващо електронно бинго в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Цар Симеон“ № 228.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.СОФИЯ ВМ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул.
„Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131145233, представлявано от Благослав Пламенов Благоев –
управител, за намаление с 13 /тринадесет/ броя на игралните места от съществуващо
електронно бинго в игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Цар Симеон”
№ 228.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31."КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-4774-26.06.2014/
/вх. № 000030-4613-23.06.2014/
На 23.06.2014 г. с вх. № 000030-4613, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО”
ООД, гр. Бургас, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Царево, област Бургас, ул. „Тракия” № 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.
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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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
“КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ул. “Сливница” № 37, ет. 1, ЕИК: 201193038, представлявано от Васил Стефанов Стойков управител, за подмяна с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Царево,
област Бургас, ул. “Тракия” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО” ООД, гр.
Бургас, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32."ПЛАНЕТ ТУР" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4786-26.06.2014/ /вх. № 0000304596-23.06.2014/
На 23.06.2014 г. с вх. № 000030-4596 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД, гр. София,
за увеличение с 2 /два/ 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. Пловдив, р-н „Тракия“, ж.к. „Тракия”, пред бл. 176 А.
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
„ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Възраждане”,
ж.к. „Зона Б - 5”, бл. 12, вх. А, ет. 8, ап. 27, ЕИК: 115168058, представлявано от Юлиана
Найденова Димитрова – управител, за увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Тракия“, ж.к. „Тракия”, пред бл. 176 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПЛАНЕТ ТУР” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33."НЕВИ - НАЙДЕН ШОПОВ" ЕТ, гр. Пазарджик /изх. № 000030-4777-26.06.2014/
/вх. № 000030-4587-20.06.2014/
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На 20.06.2014 г. с вх. № 000030-4587, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „НЕВИ – НАЙДЕН ШОПОВ”, гр.
Пазарджик, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата с 19 /деветнадесет/ броя
игрални места с 19 /деветнадесет/ броя игрални автомата с 19 /деветнадесет/ броя игрални
места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов” № 4.
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
„НЕВИ – НАЙДЕН ШОПОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик,
ул. „Александър Батемберг” № 73, ЕИК: 112119458, представляван от Найден Тодоров
Шопов – /физическо лице – търговец/, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални
автомата с 19 /деветнадесет/ броя игрални места с 19 /деветнадесет/ броя игрални автомата с
19 /деветнадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Пейо
Яворов” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „НЕВИ – НАЙДЕН ШОПОВ”, гр.
Пазарджик, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4778-26.06.2014/ /вх. № 0000304564-20.06.2014/
На 20.06.2014 г. с вх. № 000030-4564, 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 10 /десет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя
игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места, 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. Пловдив, бул.“Христо Ботев“ № 47, Автогара Юг.
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
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер
Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални
автомата с 10 /десет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя
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игрални места, намаление с 2 /два/ 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.35."ФИЛИ" ООД, гр. Плевен /изх. № 000030-4790-26.06.2014/ /вх. № 000030-447519.06.2014/
На 19.06.2014 г. с вх. № 000030-4475, 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
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата, увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, 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. Монтана, ул.“Пейо Яворов“ №
3, хотел „Огоста“.
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 „ФИЛИ”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Дойран” № 164, ап. 6, ЕИК:
114045177, представлявано от Цветан Валериев Филчев – управител, изразяващи се в
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Пейо Яворов” № 3, хотел „Огоста”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФИЛИ“ ООД, гр. Плевен, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
III. Да бъдат утвърдени представените от „ФИЛИ“ ООД, гр. Плевен, Правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомата
IV. Да бъдат утвърдени представените от „ФИЛИ“ ООД, гр. Плевен, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-4732-25.06.2014/ /вх.
№ 000030-4417-18.06.2014/
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На 18.06.2014 г. с вх. № 000030-4417, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 13 броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”, „ЕВРО
ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ ЛОТО“,
„МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +” и „ЛОТО МИЛИОН”,
изразяваща се в откриване на 48 /четиридесет и осем/ броя 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
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 202789144, представлявано от Димитър Денчев
Ганев – управител, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 13 броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +” и „ЛОТО МИЛИОН”,
както следва:
Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
1. град/село: СОФИЯ район:София община: Столична област: СОФИЯ-град в подлеза на
бул. "Васил Левски" и ул. "Г. Гурко" - магазин № 8а
2. град/село: СОФИЯ район:София община: Столична област: СОФИЯ-град пощ.код 1000
в подлеза на бул. "Ситняково" и ул. "Цар Иван Асен Н" - магазин № 2
3. град/село: СОФИЯ район:София община: Столична област: СОФИЯ-град пощ.код 1000
ул. „Цар Асен I“ № 19
4. град/село: СОФИЯ район:Люлин община: Столична област: СОФИЯ-град пощ.код 1000
ж.к. Люлин, бл. 122А, вх.1 -помещение 1,1 в сградасидентификатор 68134.4359.239.9.22
5. град/село: СОФИЯ район:София община: Столична област: СОФИЯ-град пощ.код 1000
Метростанция „Цариградско шосе“ /МС 19/-помещение №11
6. град/село: СОФИЯ район:София община: Столична област: СОФИЯ-град пощ.код 1000
Метростанция „ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ“ /МС 10/, Южен вестибюл, помещение №13
7. град/село: СОФИЯ район:София община: Столична област: СОФИЯ-град пощ.код 1000
Метростанция „НДК“ /МС 9/, Южен вестибюл, помещение №5
8. град/село: СОФИЯ район:София община: Столична област: СОФИЯ-град пощ.код 1000
ул. „Алабин“ №54
9. град/село: ШУМЕН район: ШУМЕН община: ШУМЕН област: ШУМЕН пощ.код 9700
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Цветен базар, бул. "Славянски", Павилион за цветя №8, пешеходна зона за продажба
на цветя и пакетирани стоки
10. град/село: Бургас район: Бургас община: Бургас област: Бургас пощ.код 8000
к/с Братя Миладинови, ул.Вардар 1
11. град/село: Бургас район: Бургас община: Бургас област: Бургас пощ.код 8000
бул .Демокрация - Автобусна спирка след магазин "Перла"
12. град/село: Бургас район: Бургас община: Бургас област: Бургас пощ.код 8000
ул .Възраждане/ ул.Георги Кирков
13. град/село: Бургас район: Бургас община: Бургас област: Бургас пощ.код 8000
бул .Демокрация - Трета Поликлиника
14. град/село: Бургас район: Бургас община: Бургас област: Бургас пощ.код 8000
к/с Братя Миладинови, ул.Дунав
15. град/село: Бургас район: Бургас община: Бургас област: Бургас пощ.код 8000
ул.Гладстон - Борисова градина
16. град/село: Бургас район: Бургас община: Бургас област: Бургас пощ.код 8000
бул.Стефан Стамболов, Автобусна спирка- магазин "Технополис"
17. град/село: Бургас район: Бургас община: Бургас област: Бургас пощ.код 8000
к/с Лазур, Автобусна спирка - Трета поликлиника
18. град/село: Бургас район: Бургас община: Бургас област: Бургас пощ.код 8000
бул.Стефан Стамболов, Автобусна спирка "Парк Изгрев"'
19. град/село: СОФИЯ район:София община: Столична област: СОФИЯ-град пощ.код 1000
бул.Цар Борис III №105
20. град/село: СОФИЯ район:София община: Столична област: СОФИЯ-град пощ.код 1000
ж.кЛюлин 3, бл.330
21. град/село: СОФИЯ район:София община: Столична област: СОФИЯ-град пощ.код 1000
бул.Черни връх №76
22. град/село: СОФИЯ район:София община: Столична област: СОФИЯ-град пощ.код 1000
ул.Цар Симеон №330
23. град/село:Монтана район:Монтана община:Монтана област:Монтана пощ.код 3400
ул.Ал.Стамболийски №45
24. град/село: Кюстендил район:Кюстендил общи на: Кюстендил област:Кюстендил пощ.код 2500
ул.Петър Ников № 2
25. град/село:Видин район:Видин община:Видин област:Видин пощ.код 3700
ул.Цар Симеон Велики №72
26. град/село: СОФИЯ район:София община: Столична област: СОФИЯ-град пощ.код 1000
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Метростанция НДК, помещение № 24
27. град/село: СОФИЯ район:София община: Столична област: СОФИЯ-град пощ.код 1000
Метростанция Сливница, помещение №8
28. град/село: СОФИЯ район:София община: Столична област: СОФИЯ-град пощ.код 1000
Метростанция Г.М.Димитров, помещение №2
29. град/село: СОФИЯ район:София община: Столична област: СОФИЯ-град пощ.код 1000
Метростанция Сердика, помещение №2
30. град/село: СОФИЯ район:София община: Столична област: СОФИЯ-град пощ.код 1000
Метростанция Стадион Васил Левски, помещение №1
31. град/село: СОФИЯ район:София община: Столична област: СОФИЯ-град пощ.код 1000
Метростанция Западен Парк, помещение № 5.2
32. град/село: СОФИЯ район:София община: Столична област: СОФИЯ-град пощ.код 1000
Метростанция Жолио Кюри, помещение № 4
33. град/село: СОФИЯ район:София община: Столична област: СОФИЯ-град пощ.код 1000
Метростанция Младост 1, помещение № 1
34. град/село: СОФИЯ район:София община: Столична област: СОФИЯ-град пощ.код 1000
Метростанция Константин Величков, помещение №1
35. град/село: СОФИЯ район:София община: Столична област: СОФИЯ-град пощ.код 1000
Метростанция Люлин, помещение №18
36. град/село: ПЕЩЕРА район: ПЕЩЕРА община: ПЕЩЕРА област: Пазарджик пощ.код 4550
ул .Дойран ска епопея и ул." Трети март", кв.110, Павилион № 1
37. град/село: ПЕЩЕРА район: ПЕЩЕРА община: ПЕШ ЕРА област: Пазарджик пощ.код 4550
пл.България, кв.Ю9, Павилион № 2
38. град/село: ПЕЩЕРА район: ПЕЩЕРА община: ПЕЩЕРА област: Пазарджик пощ.код 4550
ул.Дойранска епопея до градинката при хотелски комплекс "Хийт", кв.114, Павилион № 3
39. град/село: ПЕЩЕРА район: ПЕЩЕРА община: ПЕЩЕРА
ул.Петьр Раков, до пешеходния мост на река Стара река, кв.128, Павилион № 4
40. град/село: КАРНОБАТ район: КАРНОБАТ община: КАРНОБАТ област: БУРГАС пощ.код
8400 ул.Стара планина до автобусната спирка пред МБАЛ-Карнобат ЕООД
41. град/село: КАРНОБАТ район: КАРНОБАТ община: КАРНОБАТ област: БУРГАС пощ.код
8400 ул.Индустриални до автобусната спирка пред магазин "Пени маркет"
42. село: Българево район: КАВАРНА община: КАВАРНА област: ДОБРИЧ пощ.код 9650
ул.Първа, петно 6 съгласно скица №34/10.01.2014 г.
43.град/село: САМОКОВ район:София община: САМОКОВ област: СОФИЯ-област пощ.код
2000 северно от сграда на ТПК "Михаил Дашин" в ПИ 65231,906.319
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44. град/село: САМОКОВ район:София община: САМОКОВ област: СОФИЯ-област пощ.код
2000 бул.Искър, до магазин "Мтел" в ПИ 65231.908.12
45. град/село: САМОКОВ район:София община: САМОКОВ област: СОФИЯ-област пощ.код
2000 ул.Преспа, северно от фабрика Самоковска комуна, ПИ 65231.914.240
46.град/село: САМОКОВ район:София община: САМОКОВ област: СОФИЯ-област пощ.код
2000 западно от сградата на ДНА в ПИ 65231.909.365
47. град/село: САМОКОВ раЙон:София община: САМОКОВ област: СОФИЯ-област пощ.код
2000 ул.Захари Хаджигюров, в ПИ 65231.911.36
48.

град/село:

КЮСТЕНДИЛ

раЙон:КЮСТЕНДИЛ

община:

КЮСТЕНДИЛ

област:

КЮСТЕНДИЛ пощ.код 2500 кв.Румена войвода, бл.1, ет.0, идентификатор 41112.504.1186.1.23
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-478226.06.2014/ /вх. № 000030-4354-17.06.2014/
На 17.06.2014 г. с вх. № 000030-4354, 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 тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 2
/два/ и закриване на 1 /един/ 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:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. с. Лозенец, ул. „Велека” № 14;
2. гр. Бургас, ул. „Сливница № 59.
ІІ. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следният пункт:
1. гр. Сандански, ул. „Свобода“ № 59.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София, /изх. № 000030-478526.06.2014/ /вх. № 000030-4356-17.06.2014/
На 17.06.2014 г. с вх. № 000030-4356, 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 тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 52
/петдесет и 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:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
гр. София
гр. Стара Загора
гр. Варна
гр. Пловдив
гр. Варна
гр. Бургас
гр. Враца
гр. Плевен
гр. София
гр. Русе
гр. Русе
гр. Видин
гр. Силистра
гр. Велико
Търново
гр. Перник
гр. Кърджали
гр. Пловдив
гр. София
гр. Ямбол
гр. Разград
гр. Добрич
гр. София
гр. София
гр. София
гр. София
гр. Варна
гр. Варна
гр. София

бул."Рожен" № 20Е /OMV Рожен - 1001/
бул."Руски" /OMV Дезинтегратор - 1004/
бул."Владислав Варненчик" № 158 А /OMV Автоекспрес - 1005/
бул."Дунав" № 1 /OMV Филикон - 1007/
бул."Васил Левски" № 42 /OMV Варна Бриз - 1008/
ул."Транспортна" № 55 /OMV Изгрев - 1009/
бул."2-ри юни" № 84 /OMV Враца - 1010/
жк Сторгозия № 76 /OMV Плевен - 1012/
жк "Люлин", бул."Царица Йоанна" № 10 /OMV Люлин - 1013/
бул."Христо Ботев" № 40 /OMV Русе Чародейка - 1014/
бул."Мидия Енос" № 2 /OMV Мидия Енос - 1015/
бул."Панония" № 46 /OMV Панония - 1017/
бул."Македония" № 2 /OMV Силистра - 1020/
ул."Магистрална" № 12 /OMV Велико Търново - 1021/
кв."Димова махала" № 6 /OMV Перник - 1023/
бул."Беломорски" № 76 /OMV Кърджали - 1024/
бул."6-ти септември" № 241 /OMV Мария Луиза - 1034/
бул."България", жк "Мотописта" /OMV България - 1037/
ул."Милин камък" № 2 /OMV пазара-маркет - 1038/
бул."Странджа" № 14/OMV Разград - 1039/
ул."Гоце Делчев № 10в /OMV Добрич - 1040/
бул."Околовръстен път" № 6 - район Бояна /OMV Бояна - 1041/
ул."Акад. Иван Евстатиев Гешов" № 2Д /OMV Пробива - 1042/
бул."Проф. Цветан Лазаров" № 63 /OMV Момина чешма - 1043/
бул."Александър Малинов" № 29, кв. Младост 1 А /OMV Младост
1А - 1045/
бул."Сливница" № 184 /OMV Република - 1054/
бул."Христо Смирненски" № 45 /OMV Смирненски - 1056/
ул."Опълченска" № 35 /OMV Опълченска - 1063/
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гр. Казанлък
гр. Пловдив
гр. София
гр. София
гр. София
гр. София
гр. София

бул."Александър Батенберг" № 227 /OMV Казанлък - 1071/
бул."Кукленско шосе" № 3 Б /OMV Кукленско шосе - 1072/
бул."Ген. Николай Г. Столетов" № 33 /OMV Банишора - 1102/
бул."Самоковско шосе" № 86 /OMV Самоковско шосе - 1103/
бул."Никола Мушанов" № 114 Е /OMV Горнобански път - 1106/
бул."Цариградско шосе" № 50 /OMV Окръжна болница - 1107/
бул."Цариградско шосе" № 116 /OMV Корабче - 1109/
жк"П.Р.Славейков" № 91 до кръстовището на ул."Стефан
гр. Бургас
Стамболов" и ул."Лазар Маджаров"/OMV Ремиза - 1114/
гр. Пазарджик
регион Изток, ул."Пловдивска", кв. 516 /OMV Пазарджик - 1116/
кв. "Три чучура" - център № 46 /OMV Стара загора - Три чучура гр. Стара Загора
1117/
гр. Монтана
бул."Трети март" № 214 А /OMV Монтана - 1118/
гр. Благоевград бул."Св. Димитър Солунски" № 77 /OMV Благоевград - 1119/
гр. Шумен
бул."Симеон Велики" № 34 А /OMV Шумен - 1120/
гр. Варна
ул."Света Ирина" № 1 /OMV Варна мир - 1121/
гр. Варна
ул."Дунав" № 1 /OMV Гарата - 1122/
гр. Берковица
ул."Александровска" № 67 /OMV Берковица - 1123/
гр.Хасково
бул."Димитровградско шосе" № 10 /OMV Хасково - 1126/
гр. Смолян
бул."Първи май" № 52 /OMV Смолян - 1128/
гр. Пловдив
бул."България" № 97 /OMV Санкт Петербург - 1212/
гр. София
бул. "Владимир Вазов" № 4 /OMV Черковна - 1216/
бул."Липник" № 125 /ОМV Русе-Липник - 1003/
гр.Русе
бул."Д-р Г.М.Димитров" № 55 /ОМV Мусагеница - 1028/
гр. София
ж.к. "Хаджи Димитър", ул."Резбарска" № 1Б/OMV Резбарска - 1101/
гр. София
бул."Априлов" № 52 /OMV Габрово - 1032/
гр. Габрово

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-478826.06.2014/ /вх. № 000030-4591-23.06.2014/
На 23.06.2014 г. с вх. № 000030-4591, 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 тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 1
/един/ брой 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:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
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1. гр. Чирпан, пл. „Съединение” – сградата на кино „Иван Димов“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.5."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-477926.06.2014/ /вх. № 000030-4593-23.06.2014/
На 23.06.2014 г. с вх. № 000030-4593, 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 тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 1
/един/ брой 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:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
1. гр. София, ул. „Ген. Гурко” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-478126.06.2014/ /вх. № 000030-4353-17.06.2014/
На 17.06.2014 г. с вх. № 000030-4353, 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/ и закриване на 1 /един/
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,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от 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 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. с. Лозенец, ул. „Велека” № 14;
2. гр. Бургас, ул. „Сливница № 59.
ІІ. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
1. гр. Сандански, ул. „Свобода“ № 59.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-478426.06.2014/ /вх. № 000030-4355-17.06.2014/
На 17.06.2014 г. с вх. № 000030-4355, 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 52 /петдесет и 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 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:
гр. София
бул."Рожен" № 20Е /OMV Рожен - 1001/
гр. Стара Загора бул."Руски" /OMV Дезинтегратор - 1004/
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гр. Варна
гр. Пловдив
гр. Варна
гр. Бургас
гр. Враца
гр. Плевен
гр. София
гр. Русе
гр. Русе
гр. Видин
гр. Силистра
гр. Велико
Търново
гр. Перник
гр. Кърджали
гр. Пловдив
гр. София
гр. Ямбол
гр. Разград
гр. Добрич
гр. София
гр. София
гр. София

бул."Владислав Варненчик" № 158 А /OMV Автоекспрес - 1005/
бул."Дунав" № 1 /OMV Филикон - 1007/
бул."Васил Левски" № 42 /OMV Варна Бриз - 1008/
ул."Транспортна" № 55 /OMV Изгрев - 1009/
бул."2-ри юни" № 84 /OMV Враца - 1010/
жк Сторгозия № 76 /OMV Плевен - 1012/
жк "Люлин", бул."Царица Йоанна" № 10 /OMV Люлин - 1013/
бул."Христо Ботев" № 40 /OMV Русе Чародейка - 1014/
бул."Мидия Енос" № 2 /OMV Мидия Енос - 1015/
бул."Панония" № 46 /OMV Панония - 1017/
бул."Македония" № 2 /OMV Силистра - 1020/
ул."Магистрална" № 12 /OMV Велико Търново - 1021/

кв."Димова махала" № 6 /OMV Перник - 1023/
бул."Беломорски" № 76 /OMV Кърджали - 1024/
бул."6-ти септември" № 241 /OMV Мария Луиза - 1034/
бул."България", жк "Мотописта" /OMV България - 1037/
ул."Милин камък" № 2 /OMV пазара-маркет - 1038/
бул."Странджа" № 14/OMV Разград - 1039/
ул."Гоце Делчев № 10в /OMV Добрич - 1040/
бул."Околовръстен път" № 6 - район Бояна /OMV Бояна - 1041/
ул."Акад. Иван Евстатиев Гешов" № 2Д /OMV Пробива - 1042/
бул."Проф. Цветан Лазаров" № 63 /OMV Момина чешма - 1043/
бул."Александър Малинов" № 29, кв. Младост 1 А /OMV Младост
гр. София
1А - 1045/
гр. Варна
бул."Сливница" № 184 /OMV Република - 1054/
гр. Варна
бул."Христо Смирненски" № 45 /OMV Смирненски - 1056/
гр. София
ул."Опълченска" № 35 /OMV Опълченска - 1063/
гр. Казанлък
бул."Александър Батенберг" № 227 /OMV Казанлък - 1071/
гр. Пловдив
бул."Кукленско шосе" № 3 Б /OMV Кукленско шосе - 1072/
гр. София
бул."Ген. Николай Г. Столетов" № 33 /OMV Банишора - 1102/
гр. София
бул."Самоковско шосе" № 86 /OMV Самоковско шосе - 1103/
гр. София
бул."Никола Мушанов" № 114 Е /OMV Горнобански път - 1106/
гр. София
бул."Цариградско шосе" № 50 /OMV Окръжна болница - 1107/
гр. София
бул."Цариградско шосе" № 116 /OMV Корабче - 1109/
жк"П.Р.Славейков" № 91 до кръстовището на ул."Стефан
гр. Бургас
Стамболов" и ул."Лазар Маджаров"/OMV Ремиза - 1114/
гр. Пазарджик
регион Изток, ул."Пловдивска", кв. 516 /OMV Пазарджик - 1116/
кв. "Три чучура" - център № 46 /OMV Стара загора - Три чучура гр. Стара Загора
1117/
гр. Монтана
бул."Трети март" № 214 А /OMV Монтана - 1118/
гр. Благоевград бул."Св. Димитър Солунски" № 77 /OMV Благоевград - 1119/
гр. Шумен
бул."Симеон Велики" № 34 А /OMV Шумен - 1120/
гр. Варна
ул."Света Ирина" № 1 /OMV Варна мир - 1121/
гр. Варна
ул."Дунав" № 1 /OMV Гарата - 1122/
гр. Берковица
ул."Александровска" № 67 /OMV Берковица - 1123/
гр.Хасково
бул."Димитровградско шосе" № 10 /OMV Хасково - 1126/
гр. Смолян
бул."Първи май" № 52 /OMV Смолян - 1128/
гр. Пловдив
бул."България" № 97 /OMV Санкт Петербург - 1212/
гр. София
бул. "Владимир Вазов" № 4 /OMV Черковна - 1216/
бул."Липник" № 125 /ОМV Русе-Липник - 1003/
гр.Русе
бул."Д-р Г.М.Димитров" № 55 /ОМV Мусагеница - 1028/
гр. София
ж.к. "Хаджи Димитър", ул."Резбарска" № 1Б/OMV Резбарска - 1101/
гр. София
бул."Априлов" № 52 /OMV Габрово - 1032/
гр. Габрово

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-478726.06.2014/ /вх. № 000030-4590-23.06.2014/
На 23.06.2014 г. с вх. № 000030-4590, 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 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на 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 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 следния пункт:
1. гр. Чирпан, пл. „Съединение” – сградата на кино „Иван Димов“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-478926.06.2014/ /вх. № 000030-4592-23.06.2014/
На 23.06.2014 г. с вх. № 000030-4592, 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 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на 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
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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 следния пункт:
1. гр. София, ул. „Ген. Гурко” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Раздел тринадесети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени
от организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за
хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4721-25.06.2014/ /вх. № 0000304351-17.06.2014/
На 17.06.2014 г. с вх. № 000030-4351 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. София
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин-4”, бул. „Панчо
Владигеров” № 1 /по Удостоверение за издаден лиценз № 000030-452/03.02.2014 г./.
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. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин–4“, бул. „Панчо Владигеров” № 1, ЕИК:
202424640, представлявано от Пламена Лазарова Джурова – управител, за игрална зала с
адрес: гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин-4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ЕМИЛИ ГЕЙМС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-4722-25.06.2014/ /вх. № 0000304352-17.06.2014/
На 17.06.2014 г. с вх. № 000030-4352 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. София
за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Левски – зона В”, ул. „Поп Груйо” № 73 /по
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-2167/31.03.2014 г./.
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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. 11 от ЗХ, председателят предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Люлин”, ж.к. „Люлин–4“, бул. „Панчо Владигеров” № 1, ЕИК:
202424640, представлявано от Пламена Лазарова Джурова – управител, за игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. „Левски – зона В”, ул. „Поп Груйо” № 73, Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За лото игра:
2.1.“ЕВРОБЕТ“ООД, гр. София /изх. № 000030-4394-18.06.2014/ /вх. № 000030-387905.06.2014/
На 05.06.2014 г. с вх. № 000030-3879, в съответствие с чл. 32 във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на лото игра „ЛОТО ШАНС”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал.
9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. 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, ет. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов – управител, за организиране на лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО
МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ И „ЗОДИАК“, за промени в разновидностите на играта.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на лото игра „ЛОТО ШАНС”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четиринадесети - Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-4451 от 19.06.2014 г.
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На 22.04.2014 г. с вх. № 000030-2773, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БОНЕВ ГЕЙМ“ ООД, гр. Банкя, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Банкя, общ. Столична, обл. София, ул. „Стефан Стамболов“
№ 5.
По подадените документи е извършена проверка и проучване в законоустановения срок
във връзка с изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта.
На проведеното на 23.05.2014 г. заседание след като е обсъдила представените от
искателя документи, Държавната комисия по хазарта е преценила, че има неизяснени
обстоятелствата във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ и е е отложила произнасянето по
писменото искане на до изясняване на обстоятелствата.
На проведено заседание на 27.06.2014 г. ДКХ разгледа представените документи и
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал.
9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят предлага на членовете на
ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „БОНЕВ ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Банкя, общ. Столична, обл. София, ул. ”Княз Борис I” № 2, ЕИК: 202690776,
представлявано от Йордан Евлогиев Бонев – управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Банкя, общ. Столична,
обл. София, ул. „Стефан Стамболов“ № 5.
II. Да бъдат утвърдени представените от „БОНЕВ ГЕЙМ“ ООД, гр. Банкя, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1. 2. Докладна записка с изх. № 708 от 26.06.2014 г.
На заседание проведено на 24.04.2014г. ДКХ е разгледала предложение с изх.
№505/24.04.2014г. и решила да открие процедура за отнемане в срок от 3 до 6 месеца на
лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-1893/28.08.2013г. на “МАРУИН
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 202454103, представлявано от Боян Георгиев
Михайлов, за организиране на хазартни игри в игрално казино в обект с адрес: гр. Свети
Влас, община Несебър, област Бургас, комплекс „Марина-Диневи”, хотел „Палас-Марина
Диневи”.
На организатора беше предоставена възможност в 30 /тридесет/ дневен срок да изложи
писмено своите обяснения и възражения по мотивите за временно отнемане на лиценз, за
който е издадено удостоверение №1893/28.08.2013г., както и да представи писмени
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доказателства за погасяване на публичните задължения или за тяхното обезпечение в размера
на главницата и лихвите, и платежни нареждания за внесен данък по ЗКПО.
В заявление с вх. №1303/29.05.2014г. упълномощен представител на фирмата депозира
в деловодството на ДКХ изисканото удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на
данъчни задължения, издадено на фирма “МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД.
Предвид гореизложеното Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Прекратява производство по прилагане на принудителна административна мярка –
отнемане за срок от три до шест месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение № И1893/28.08.2013г. на “МАРУИН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕАД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК:
202454103, представлявано от Боян Георгиев Михайлов, за организиране на хазартни игри в
игрално казино в обект с адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, комплекс
„Марина-Диневи”, хотел „Палас-Марина Диневи”.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел петнадесети – Разни:
Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за нов обект:
1.За игри с игрални автомати:
1.1."ЕВРОПЕТРОЛ" ЕООД, гр. Карнобат /изх. № 000030-4874-27.06.2014/ /вх. № 0000304412-18.06.2014/
На 18.06.2014 г. с вх. № 000030-4412, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД, гр. Карнобат,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, област Бургас, ул. „Васил Левски“ № 1 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102636724,
представлявано от Жечо Иванов Маринов – управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, област
Бургас, ул. „Васил Левски“ № 1 Б.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД, гр. Карнобат, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;

Стр. 66
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Председател:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Гинка Панаретова/

