РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-6058
Гр. София, 31.07.2014 г.
Днес, 31 юли 2014 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) с
участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа Маргарита
Константинова – Златанова, г-н Тодор Керанов и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П-877/28.07.2014
г./
Раздел втори. Утвърждаване на списък с лаборатории в Република България и в
другите държави-членки на Европейския съюз, в другите държави – страни по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация
Швейцария, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален
софтуер на комуникационно оборудване:
1.„КУИНЕЛ М.“ ЛИМИТИД/Quinel M. Limited, Малта /изх. № 000030-5902-30.07.2014/ /вх.
№ 000030-4278-13.06.2014/
Раздел трети. Разглеждане на предложение за налагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 7 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1 „РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ЕООД, гр. София /изх. № 882-30.07.2014/
Раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелствата,
вписани в удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-578128.07.2014/ /вх. № 000030-5357-17.07.2014/
2. Игри с игрални автомати:
2.1."АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5775-28.07.2014/ /вх. №
000030-4811-27.06.2014/
2.2."УИН БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5910-30.07.2014/ /вх. № 000030-541221.07.2014/
2.3."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5911-30.07.2014/ /вх. № 000030-543823.07.2014/
3. За лотарийни игри:
3.1."НЮ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-5927-30.07.2014/ /вх. № 000030-559124.07.2014/
4. Производство, разпространение и сервиз и внос, разпространение и сервиз:
4.1."БЛИЦ-СЕРВИЗ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5783-28.07.2014/ /вх. № 000030-525311.07.2014/
Раздел пети. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелства, вписани в
Търговския регистър:
1. Игри с игрални автомати:
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1.1."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-5909-30.07.2014/ /вх. № 000030-543723.07.2014/
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1.За игри с игрални автомати:
1.1."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5776-28.07.2014/ /вх. № 0000305155-08.07.2014/
1.2."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС ЕТ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-5931-30.07.2014/ /вх. №
000030-5168-09.07.2014/
1.3."ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-5935-30.07.2014/ /вх. №
000030-4744-26.06.2014/
Раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за организиране
на онлайн игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с
познаване на факти:
1. "ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ)" ЛИМИТИД, Обединено кралство на Великобритания и
Северна Ирландия /изх. № 000030-5780-18.07.2014/ /вх. № 000030-2303-04.04.2014/
Раздел осми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за организиране на
онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета:
1. "ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ)" ЛИМИТИД, Обединено кралство на Великобритания и
Северна Ирландия /изх. № 000030-5779-28.07.2014/ /вх. № 000030-2176-31.03.2014/
Раздел девети. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-577728.07.2014/ /вх. № 000030-5112-04.07.2014/
1.2."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-5778-28.07.2014/ /вх. № 000030-511304.07.2014/
1.3."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-5791-29.07.2014/ /вх. № 000030-540918.07.2014/
1.4."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-5853-29.07.2014/ /вх. №
000030-5246-11.07.2014/
1.5."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-5906-30.07.2014/ /вх. № 000030-571125.07.2014/
1.6."ИМПЕРИАЛ 55" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-5916-30.07.2014/ /вх. № 000030-535117.07.2014/
1.7."КАЗИНО ДИАМАНТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-5929-30.07.2014/ /вх. № 0000305562-24.07.2014/
2.За игри с игрални автомати:
2.1."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5790-29.07.2014/ /вх. № 0000305129-04.07.2014/
2.2."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-5786-29.07.2014/ /вх. № 000030-517709.07.2014/
2.3."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-5785-29.07.2014/ /вх. № 000030-517809.07.2014/
2.4."КАМЕЛОТ КЛУБ" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-5789-29.07.2014/ /вх. № 000030-527714.07.2014/
2.5."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-5793-29.07.2014/ /вх. №
000030-5413-21.07.2014/
2.6."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-5792-29.07.2014/ /вх. №
000030-5414-21.07.2014/
2.7."БАРГЕЙМ АД" АД, гр. София /изх. № 000030-5795-29.07.2014/ /вх. № 000030-541621.07.2014/
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2.8."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-578228.07.2014/ /вх. № 000030-5422-22.07.2014/
2.9."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5794-29.07.2014/ /вх. № 0000305423-22.07.2014/
2.10."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5917-30.07.2014/ /вх. № 0000305424-22.07.2014/
2.11."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5855-30.07.2014/ /вх. № 0000305425-22.07.2014/
2.12."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5918-30.07.2014/ /вх. № 0000305426-22.07.2014/
2.13."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5903-30.07.2014/ /вх. № 0000305427-22.07.2014/
2.14."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5919-30.07.2014/ /вх. № 0000305428-22.07.2014/
2.15."ЦЕЗАР" ООД, гр. Плевен /изх. № 000030-5859-30.07.2014/ /вх. № 000030-542922.07.2014/
2.16."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-5860-30.07.2014/ /вх. №
000030-5431-22.07.2014/
2.17."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-5858-30.07.2014/ /вх. №
000030-5588-24.07.2014/
2.18."КОМЕРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5852-29.07.2014/ /вх. № 000030-559324.07.2014/
2.19."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5854-30.07.2014/ /вх. № 000030-570825.07.2014/
2.20."ПОЛО 11 ЕООД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5856-30.07.2014/ /вх. № 0000305709-25.07.2014/
2.21."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5857-30.07.2014/ /вх. № 000030-571025.07.2014/
2.22."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-5866-30.07.2014/ /вх. № 000030-535617.07.2014/
2.23."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-5851-29.07.2014/ /вх. № 0000305078-03.07.2014/
2.24."МИСАБЕЛ ВАРНА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5905-30.07.2014/ /вх. № 0000305716-25.07.2014/
2.25."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-5928-30.07.2014/ /вх. № 000030-572028.07.2014/
2.26."ОЛИМП 09" ООД, Пловдив /изх. № 000030-5925-30.07.2014/ /вх. № 000030-572128.07.2014/
2.27."УИН БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5912-30.07.2014/ /вх. № 000030-531717.07.2014/
2.28."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-5915-30.07.2014/ /вх. № 000030-531817.07.2014/
2.29."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-5914-30.07.2014/ /вх. № 000030-531917.07.2014/
2.30."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5913-30.07.2014/ /вх. № 0000305326-17.07.2014/
2.31."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-5934-30.07.2014/ /вх. № 0000305320-17.07.2014/
2.32."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-5932-30.07.2014/ /вх. № 0000305321-17.07.2014/
2.33."КАЗИНО КИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5933-30.07.2014/ /вх. № 000030-532217.07.2014/
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2.34."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5930-30.07.2014/ /вх. № 000030-543923.07.2014/
2.35."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-5908-30.07.2014/ /вх. № 000030-544023.07.2014/
2.36."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-5907-30.07.2014/ /вх. №
000030-5436-23.07.2014/
2.37."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-5904-30.07.2014/ /вх. № 000030-543523.07.2014/
3. За лотарийни игри:
3.1."НЮ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-5850-29.07.2014/ /вх. № 000030-559224.07.2014/
4. За тото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-592030.07.2014/ /вх. № 000030-5762-28.07.2014/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-592430.07.2014/ /вх. № 000030-5767-28.07.2014/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-592330.07.2014/ /вх. № 000030-5768-28.07.2014/
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-592130.07.2014/ /вх. № 000030-5764-28.07.2014/
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-592230.07.2014/ /вх. № 000030-5766-28.07.2014/
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-592630.07.2014/ /вх. № 000030-5769-28.07.2014/
Раздел десети. 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."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-5787-29.07.2014/ /вх. № 000030-517009.07.2014/
1.2."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-5788-29.07.2014/ /вх. № 000030-517109.07.2014/
Раздел единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-5936 от 30.07.2014 г.
2. Докладна записка с изх. № 000030-5942 от 30.07.2014 г.
Раздел дванадесети. Разни.
По раздел първи - Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П877/28.07.2014 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.
6.
7.
8.

http://www.vinbet.com/
https://www.luxbet.com/
http://www.mcbookie.com/
http://www.betklass.com/
https://www.videoslots.com/
http://www.365-808.com/
http://www.365-588.com/
http://www.game-365.com/
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9. http://www.878365.com/
10. https://www.bookie-bob.com/

Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., доп., бр. 54 от 2012 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 94 от 2012 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1.
2.
3.
4.
5.

http://www.vinbet.com/
https://www.luxbet.com/
http://www.mcbookie.com/
http://www.betklass.com/
https://www.videoslots.com/
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6.
7.
8.
9.
10.

http://www.365-808.com/
http://www.365-588.com/
http://www.game-365.com/
http://www.878365.com/
https://www.bookie-bob.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 10 /десет/ 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.
По раздел втори - Утвърждаване на списък с лаборатории в Република България и в
другите държави-членки на Европейския съюз, в другите държави – страни по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация
Швейцария, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален
софтуер на комуникационно оборудване:
1.„КУИНЕЛ М.“ ЛИМИТИД/Quinel M. Limited, Малта /изх. № 000030-5902-30.07.2014/
/вх. № 000030-4278-13.06.2014/
На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), Държавната комисия по
хазарта утвърждава списък с лаборатории в Република България и в другите държави –
членки на Европейския съюз, в другите държави – страни по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които могат да
извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване. Реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
ЗХ се определят в Наредба 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).
На 13.06.2014 г. с вх. № 000030-4278 е подадено писмено заявление от „Куинел
М.” Лимитид / Quinel M. Limited, Малта с адрес на управление: ул. „Абейт Ригорд” № 75,
сграда „Квантум”, ниво G, офис 385, Та’Ксбиес, XBX 1120 Малта / Office 385, Level G,
Quantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta’Xbiex, XBX 1120 Malta за включване на
лаборатория в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ) и в съответствие с чл. 6
от Наредбата.
В изпълнение на задълженията по чл. 7, ал. 1 от Наредбата се разгледа заявлението и
се извърши проучване на приложените към него документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 32 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ и чл.
7, ал. 2 от Наредбата председателят на ДКХ предлага на членовете да разгледат постъпилото
заявление и да вземат решение, с което:
Да се утвърди списък с лаборатории в Република България и в другите държави
– членки на Европейския съюз, в другите държави – страни по Споразумението за
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Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които могат да
извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудванe, в който се включва лабораторията към „Куинел М.” Лимитид / Quinel M. Limited,
Малта с адрес на управление: ул. „Абейт Ригорд” № 75, сграда „Квантум”, ниво G, офис 385,
Та’Ксбиес, XBX 1120 Малта / Office 385, Level G, Quantum House, 75 Abate Rigord Street,
Ta’Xbiex, XBX 1120 Malta, представлявано от Изако Чечи –директор.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на предложение за налагане на принудителна
административна мярка по чл. 86, ал. 1, т. 7 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1 „РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ЕООД, гр. София /изх. № 882-30.07.2014/
На 06.01.2014 г. с писмо вх. № 19 в Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е получена
информация от НАП за просрочени и необезпечени публични задължения в размер на
127 817,31 лв. на „РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД.
С уведомително писмо изх. № 120/30.01.2014 г. ДКХ е изискала от „РИДЖЪНТ
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД да представи удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на
задължения. В срока, определен в писмото не бе предоставено изисканото удостоверение. С
протоколно решение от 25.03.2014 г., ДКХ откри производство по временно отнемане на
Удостоверение за издаден лиценз № И-2214/30.09.2013 г.
Съгласно разпоредбите на чл.27, ал.1 от Закона за хазарта(ЗХ) (обн. Дв.бр.26 от
30.03.2012г. изм. и доп.ДВ бр. 1 от 3.01.2014 г., в сила от 01.01.2014 г.), на 04.04.2014 г.
дружеството е уведомено за решението, като отново е изискано да бъде представено
удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК посредством съобщение, качено на страницата на
ДКХ. В указания срок дружеството не представи удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за
липса на задължения.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗХ, когато лицето има просрочени
публични задължения 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.
С решение №476/16.04.2014 г. ДКХ е наложила принудителна административна мярка
временно отнемане за срок от три месеца на издадения лиценз на „РИДЖЪНТ
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД. В срока на мярката комисията задължи дружеството да
представи документ доказващ, че задължението е погасено.
В срока на наложената принудителна административна мярка, който е изтекъл на
16.07.2014г., в ДКХ не са постъпили изисканите документи.
Съгласно чл.86, ал.1, т.7 от ЗХ, когато дружеството не е отстранило обстоятелството,
което е било основание за временното отнемане на лиценза, ДКХ налага принудителна
административна мярка - окончателно отнемане на издадения по Закона за хазарта лиценз.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 86, ал. 1, т.7 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Налага принудителна административна мярка окончателно отнемане на
издадения лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-2214/30.09.2013 г. на
„РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
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София, район „Слатина”, ул. „Постоянство” № 67А, ЕИК: 200899624, представлявано от
Ерик Паскал Маза – управител, за организиране на хазартни игри в игрално казино с
адрес: гр. Правец, софийска област, кв. „Езерото” № 8, хотел „РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ
ГОЛФ И СПА”, казино „Правец”.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелствата,
вписани в удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-578128.07.2014/ /вх. № 000030-5357-17.07.2014/
На 17.07.2013 г. с вх. № 000030-5357, 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 от „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани
в издаден лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София,
район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„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 Ерсан Догру, Росен Людмилов Солаков, Юксел Бирбудак, и Ихсан
Ердемгил, само двама по двама, за представителите на дружеството / на 15.07.2014 г Айкут
Сьонмезтекин е заличен като представител, а Ихсан Ердемгил е вписан като такъв/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. Игри с игрални автомати:
2.1."АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5775-28.07.2014/ /вх. №
000030-4811-27.06.2014/
На 27.06.2013 г. с вх. № 000030-4811, 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 „АНЕЛ
КОРПОРАЦИЯ” ЕООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз
за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 31-33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 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 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Възраждане”, бул. „Тодор Александров” № 14, бл. АХК „АНЕЛ”, ЕИК: 121634756,
представлявано от Ангел Борисов Симеонов - управител, в наименованието на дружеството
/на 20.06.2014 г. дружеството сменя наименованието си – от „АНЕЛ 98“ ЕООД на „АНЕЛ
КОРПОРАЦИЯ” ЕООД /.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2."УИН БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5910-30.07.2014/ /вх. № 000030-541221.07.2014/
На 21.07.2014 г. с вх. № 000030-5412, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ” ООД,
гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„УИН БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 131527592, представлявано заедно от Емилианна
Николаева Любенова – управител и Димитър Тодоров Димитров - управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5,
х-л „Бургас“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5911-30.07.2014/ /вх. № 0000305438-23.07.2014/
На 23.07.2014 г. с вх. № 000030-5438, 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 „ТЕМАКС КЛУБ”
ООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране
на хазартни игри в с игрални автомати.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издадени лицензи на
„ТЕМАКС КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 831038892, представлявано от Веселин Благовестов Матеев управител, в адреса на дружеството /На 21.07.2014 г. дружеството сменя адреса си на
управление – от гр. София, район „Оборище”, ул. „Проф. Асен Златаров” № 3, ап. 3 на гр.
София, район „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 76/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За лотарийни игри:
3.1."НЮ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-5927-30.07.2014/ /вх. № 000030-559124.07.2014/
На 24.07.2014 г. с вх. № 000030-5591, 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 „НЮ ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
организиране на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издадени лицензи на
„НЮ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул.
„Фритьоф Нансен“ № 37, ЕИК: 201090102, представлявано от Калин Георгиев Попов –
управител, в адреса на дружеството / На 23.07.2014 г. дружеството сменя адреса си на
управление – от гр. София, район „Оборище”, кв. „Подуяне“, бул. „Ситняково” № 48, офис
сграда „Сердика Офиси“, ет. 4 на гр. София, район Средец, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. Производство, разпространение и сервиз и внос, разпространение и сервиз:
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4.1."БЛИЦ-СЕРВИЗ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5783-28.07.2014/ /вх. № 0000305253-11.07.2014/
На 11.07.2014 г. с вх. № 000030-5253, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ СЕРВИЗ” ООД, гр. София 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 ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ 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 бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издадени лицензи на
„БЛИЦ - СЕРВИЗ” ООД със седалище и адрес на управление гр. София , район „Средец”, ул.
„Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК 831770156, представлявано от Рашо Колев Рашков и
Георги Христов Хаджийски - управители, за промяна на собствениците на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел пети. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелства, вписани в
Търговския регистър:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-5909-30.07.2014/ /вх. № 0000305437-23.07.2014/
На 23.07.2014 г. с вх. № 000030-5437, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
37, ал. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЧЕВ - СТАР” ООД, гр.
София, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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 „ГОЧЕВ СТАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. “Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано от Димитър Михайлов Петков – управител,
и Сотир Ангелов Гочев - управител, заедно и поотделно, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1.За игри с игрални автомати:
1.1."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5776-28.07.2014/ /вх. №
000030-5155-08.07.2014/
На 08.07.2014 г. с вх. № 000030-5155, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002”
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. Добрич, пл. „Независимост”
№ 2, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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 „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър,
сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702, представлявано от Анна Велкова Велева управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години
в игрална зала с адрес: гр. Добрич, пл. „Независимост” № 2, ет. 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС ЕТ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-5931-30.07.2014/ /вх. №
000030-5168-09.07.2014/
На 09.07.2014 г. с вх. № 000030-5168, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ –
КОМЕРС”, гр. Русе, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Колю
Фичето” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище
и адрес на управление: гр. Русе, ж.к. „Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК:
827106473, представляван от Орлин Иванов Стефанов /физическо лице – търговец/, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала
с адрес: гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Колю Фичето” № 9.
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”,
гр. Русе, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.3."ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-5935-30.07.2014/ /вх. №
000030-4744-26.06.2014/
На 26.06.2014 г. с вх. № 000030-4744, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЗАМИТА ГЕЙМ
КОМЕРС” ООД, гр. Бургас, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Оборище”
№ 79 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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 „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Петко Каравелов“ № 25, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 102904161,
представлявано от Таквор Тиоп Закарян – управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Оборище”
№ 79 А.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД, гр.
Бургас, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
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3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за организиране
на онлайн игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с
познаване на факти:
1. "ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ)" ЛИМИТИД, Обединено кралство на Великобритания и
Северна Ирландия /изх. № 000030-5780-18.07.2014/ /вх. № 000030-2303-04.04.2014/
На 04.04.2014 г. с вх. № 000030-2303, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ)“
ЛИМИТИД, Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия, за издаване на
лиценз за организиране на онлайн игри със залагания върху случайни събития и със
залагания, свързани с познаване на факти, за срок от 10 /десет/ години. Интернет сайт, чрез
който ще се извършва участието в хазартните игри от разстояние: www.bet365.com.
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 31.07.2014 г. заседание след като обсъди представените от
искателя документи, Държавната комисия по хазарта (ДКХ) установи, че не са представени
писмени доказателства за обмен на данни към сървър на НАП, във връзка с прилагане на
Наредба № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на
участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на
Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на
Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите (Загл. изм. и доп. - ДВ,
бр. 43 от 2014 г.)
Предвид гореизложеното Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага разглеждане на писмено искане на „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ)“
ЛИМИТИД със седалище и адрес на управление: Обединеното кралство на Великобритания и
Северна Ирландия, Хилсайд, Фестивал Уей, Стоук от Трент, Стафордшр № СТ1 5СХ,
Фирмен № 3958393, представлявано от Джон Фицджералд Коутс, Денис Коутс, Питър Коутс
и Уилям Волф Росеф - директори, за организиране на онлайн игри със залагания върху
случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, за срок от 10 /десет/
години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието в хазартните игри:
www.bet365.com.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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Раздел осми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за организиране на
онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета:
1. "ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ)" ЛИМИТИД, Обединено кралство на Великобритания и
Северна Ирландия /изх. № 000030-5779-28.07.2014/ /вх. № 000030-2176-31.03.2014/
На 31.03.2014 г. с вх. № 000030-2176, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ)“
ЛИМИТИД, Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия, за издаване на
лиценз за организиране на онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета, за срок от 10 /десет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се
извършва участието в хазартните игри от разстояние: www.bet365.com.
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 31.07.2014 г. заседание след като обсъди представените от
искателя документи, Държавната комисия по хазарта (ДКХ) установи, че не са представени
писмени доказателства за обмен на данни към сървър на НАП, във връзка с прилагане на
Наредба № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на
участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на
Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на
Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите (Загл. изм. и доп. - ДВ,
бр. 43 от 2014 г.)
Предвид гореизложеното Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Отлага разглеждане на писмено искане на „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ)“
ЛИМИТИД със седалище и адрес на управление: Обединеното кралство на Великобритания и
Северна Ирландия, Хилсайд, Фестивал Уей, Стоук от Трент, Стафордшр № СТ1 5СХ,
Фирмен № 3958393, представлявано от Джон Фицджералд Коутс, Денис Коутс, Питър Коутс
и Уилям Волф Росеф - директори, за организиране на онлайн залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, за срок от 10 /десет/ години. Интернет
сайт, чрез който ще се извършва участието в хазартните игри: www.bet365.com.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел девети. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-577728.07.2014/ /вх. № 000030-5112-04.07.2014/
На 04.07.2014г. с вх. № 000030-5112 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София за намаление с 2 /два/, подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата 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 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
„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 Ерсан Догру, Росен Людмилов Солаков, Юксел Бирбудак, и Ихсан
Ердемгил, само двама по двама, за намаление с 2 /два/, подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8,
хотел „Родина”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО
КЛУБ” ЕАД, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-5778-28.07.2014/ /вх. № 000030-511304.07.2014/
На 04.07.2014 г. с вх. № 000030-5113 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АКТИВ-БГ” АД, гр. София за
увеличение с 10 /десет/, подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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
„АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 131,ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Халюк
Тезлер, Корай Йонашчъ и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за увеличение с 10
/десет/ и подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр.
София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
1.3."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-5791-29.07.2014/ /вх. № 000030-540918.07.2014/
На 18.07.2014 г. с вх. № 000030-5409 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София,
за намаление с 10 /десет/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. София, р-н
„Сердика“, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 131, хотел „София Принцес Хотел“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване 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
„АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн.
Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Халюк Тезлер,
Корай Йонашчъ и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за намаление с 10 /десет/
броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. София, р-н „Сердика“, бул. „Кн.
Мария Луиза“ № 131, хотел „София Принцес Хотел“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-5853-29.07.2014/
/вх. № 000030-5246-11.07.2014/
На 11.07.2014 г. с вх. № 000030-5246 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”
ЕАД, гр. Свиленград, за увеличение със 6 /шест/, 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. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Гюлбин
Багджъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, за увеличение със 6
/шест/ и подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.
Свиленград, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-5906-30.07.2014/ /вх. № 0000305711-25.07.2014/
На 25.07.2014 г. с вх. № 000030-5711 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино за обект с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 33, интерхотел „Черно море“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона 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
„ЛАРИС-ВЕГА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ЕИК: 121390871, представлявано от Мариета Георгиева Цекова Димитрова - управител и Борис Димов Петков - прокурист, за подмяна на 4 /четири/ броя и
увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна,
бул. „Сливница” № 33, интерхотел „Черно море”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6."ИМПЕРИАЛ 55" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-5916-30.07.2014/ /вх. № 0000305351-17.07.2014/
На 17.07.2014 г. с вх. № 000030-5351, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр.
Несебър, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места, с 1
/един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в игрално казино с адрес: к.к.
„Слънчев бряг“, община Несебър, област Бургас, хотел „Кубан“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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:
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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 подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места, с 1
/един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в игрално казино с адрес: к.к.
„Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, хотел „Кубан”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.7."КАЗИНО ДИАМАНТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-5929-30.07.2014/ /вх. №
000030-5562-24.07.2014/
На 24.07.2014г. с вх. № 000030-5562 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД,
гр. Пловдив за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Васил Левски” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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 ДИАМАНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Северен”, ул. „Васил Левски” № 11, казино „Риц“, ЕИК: 115857797, представлявано от
Павел Захариев Буков - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД,
гр. Пловдив, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.За игри с игрални автомати:
2.1."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5790-29.07.2014/ /вх. №
000030-5129-04.07.2014/
На 04.07.2014 г. с вх. № 000030-5129, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ 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. Шумен, бул. „Славянски“ № 64.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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
„ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК:
102817258, представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 5
/пет/ и увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
бул. „Славянски“ № 64.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-5786-29.07.2014/ /вх. № 0000305177-09.07.2014/
На 09.07.2014 г. с вх. № 000030-5177, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала
с адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„КУИНС ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул.
„Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински управител, за подмяна на 2 /два/ и намаление с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение” № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-5785-29.07.2014/ /вх. № 0000305178-09.07.2014/
На 09.07.2014 г. с вх. № 000030-5178, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
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22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЧЕВ - СТАР” ООД, гр.
София, за подмяна на 7 /седем/ и намаление с 1 /един/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Александър Екзарх” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал.1 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
„ГОЧЕВ - СТАР” ООД” със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
ул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано от Димитър Михайлов Петков –
управител, и Сотир Ангелов Гочев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 7 /седем/ и
намаление с 1 /един/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Александър Екзарх” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГОЧЕВ - СТАР” ООД”, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4."КАМЕЛОТ КЛУБ" ООД, гр. Русе /изх. № 000030-5789-29.07.2014/ /вх. № 0000305277-14.07.2014/
На 14.07.2014г. с вх. № 000030-5277 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАМЕЛОТ КЛУБ”
ООД, гр. Русе за подмяна на 7 /седем/ и намаление с 10 /десет/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Македония” № 55.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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
„КАМЕЛОТ КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Воден”, № 11,
вх. Б, ет. 4, ЕИК: 201960578, представлявано от Антоанета Великова Стефанова – управител и
Стоян Чавдаров Янакиев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 7 /седем/ и
намаление с 10 /десет/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Сандански,
област Благоевград, ул. „Македония” № 55.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 22
2.5."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-5793-29.07.2014/ /вх. №
000030-5413-21.07.2014/
На 21.07.2014 г. с вх. № 000030-5413, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ –
КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Видин, ул. „Цар Александър II” № 23, вх. Б – партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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 ЕТ
„ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к.
„Здравец”, ул. „Воден” № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин Иванов
Стефанов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 23, вх. Б – партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-5792-29.07.2014/ /вх. №
000030-5414-21.07.2014/
На 21.07.2014 г. с вх. № 000030-5414, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ –
КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Витоша” № 53.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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 ЕТ
„ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к.
„Здравец”, ул. „Воден” № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин Иванов
Стефанов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Витоша” № 53.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.7."БАРГЕЙМ АД" АД, гр. София /изх. № 000030-5795-29.07.2014/ /вх. № 000030-541621.07.2014/
На 21.07.2014 г. с вх. № 000030-5416 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Владимир Вазов” № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Алабин”
№ 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и Ангел Андонов
Ирибозов – изпълнителни директори, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. София, бул. „Владимир Вазов” № 9.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-578228.07.2014/ /вх. № 000030-5422-22.07.2014/
На 22.07.2014 г. с вх. № 000030-5422, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ
НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, 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. Нова Загора, област Сливен, ул. “Васил Левски” № 67 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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на управление: гр. Нова
Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от
Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Васил Левски” № 67 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ КАН”, гр. Нова Загора, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.

Стр. 24
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5794-29.07.2014/ /вх. №
000030-5423-22.07.2014/
На 22.07.2014 г. с вх. № 000030-5423 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 подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Правец, ул. „Елаша” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона 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 подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Правец, ул. „Елаша” № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5917-30.07.2014/ /вх. №
000030-5424-22.07.2014/
На 22.07.2014 г. с вх. № 000030-5424 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 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. Средец, обл. Бургас, пл. „България” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона 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. 25
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно
село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян
Стефанов Стефанов – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Средец, обл. Бургас, пл. „България” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5855-30.07.2014/ /вх. №
000030-5425-22.07.2014/
На 22.07.2014 г. с вх. № 000030-5425 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 подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Златица, обл. София, ул. „Владислав Варненчик” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона 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 подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Златица, обл. София, ул. „Владислав Варненчик” № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5918-30.07.2014/ /вх. №
000030-5426-22.07.2014/
На 22.07.2014 г. с вх. № 000030-5426 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 подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Ботевград, обл. София, бул. „Цар Освободител” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 26
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона 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 подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Ботевград, обл. София, бул. „Цар Освободител” № 21.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5903-30.07.2014/ /вх. №
000030-5427-22.07.2014/
На 22.07.2014 г. с вх. № 000030-5427 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 подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, пл. „Севтополис” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона 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 подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, пл. „Севтополис” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14."СИМПЛИ ПЪРФЕКТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5919-30.07.2014/ /вх. №
000030-5428-22.07.2014/
На 22.07.2014 г. с вх. № 000030-5428 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”

Стр. 27
ООД, гр. София, 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. София, бул. „Мадрид” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона 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 подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Мадрид” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15."ЦЕЗАР" ООД, гр. Плевен /изх. № 000030-5859-30.07.2014/ /вх. № 000030-542922.07.2014/
На 22.07.2014 г. с вх. № 000030-5429, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Плевен,
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. Габрово, пл.
„1-ви май 1876” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал.1 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
„ЦЕЗАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“, бл. 30, вх.
Б, ет. 1, ап.3, ЕИК: 114635854, представлявано от Радослав Цветанов Христов – управител и
Иван Христов Иванов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Габрово, пл. „1-ви май 1876“ № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Плевен,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 28
2.16."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-5860-30.07.2014/ /вх.
№ 000030-5431-22.07.2014/
На 22.07.2014г. с вх. № 000030-5431 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВАДАРИ”, гр. Петрич за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални
места със 7 /седем/ броя игрални автомати 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. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Солун” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални места със 7 /седем/ броя
игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев,
област Благоевград, ул. „Солун” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр.
Петрич Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.17."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-5858-30.07.2014/ /вх.
№ 000030-5588-24.07.2014/
На 24.07.2014г. с вх. № 000030-5588 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВАДАРИ”, гр. Петрич за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Петрич, ул. „Славянска” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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 издадено
Удостоверение за издаден лиценз на ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, със седалище и
адрес на управление: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК:
101666821, представляван от Полина Милчева Янакиева /физическо лице – търговец/, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Славянска”
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.18."КОМЕРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5852-29.07.2014/ /вх. № 000030-559324.07.2014/
На 24.07.2014 г. с вх. № 000030-5593, 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 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Габрово,
ул. „Петко Каравелов“ № 3 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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 намаляване с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Габрово,
ул. „Петко Каравелов” № 3А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.19."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5854-30.07.2014/ /вх. № 000030-570825.07.2014/
На 25.07.2014 г. с вх. № 000030-5708 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 4 /четири/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала
за обект с адрес: гр. София, бул. „Скобелев” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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
„ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
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Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 4 /четири/ броя и
намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Скобелев” № 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20."ПОЛО 11 ЕООД" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5856-30.07.2014/ /вх. № 0000305709-25.07.2014/
На 25.07.2014 г. с вх. № 000030-5709 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала за обект с адрес: гр. София,
бул. „Цариградско шосе” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 14.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.21."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-5857-30.07.2014/ /вх. № 000030-571025.07.2014/
На 25.07.2014 г. с вх. № 000030-5710 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала за обект с адрес: гр. София,
бул. „Ломско шосе” № 151.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 151.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.22."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-5866-30.07.2014/ /вх. № 000030-535617.07.2014/
На 17.07.2014 г. с вх. № 000030-5356, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 12 /дванадесет/ броя игрални места с
1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места и намаление с 6 /шест/ броя на
игралните места в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Северен”, ул. „Оборище” № 20.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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
„МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул.
„Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев –
управител, и Цветелина Иванова Четрафилова - управител, заедно и поотделно, за подмяна на
1 /един/ брой игрален автомат с 12 /дванадесет/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален
автомат с 6 /шест/ броя игрални места и намаление с 6 /шест/ броя на игралните места в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Северен”, ул. „Оборище” № 20.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.23."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-5851-29.07.2014/ /вх. №
000030-5078-03.07.2014/
На 03.07.2014 г. с вх. № 000030-5078, 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,
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гр. Самоков, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, к-с „Лазур”, бл. 160, първи сутерен и партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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
„КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка
Данаилова Москова - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/
броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Лазур”, бл. 160, първи сутерен и партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.24."МИСАБЕЛ ВАРНА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-5905-30.07.2014/ /вх. №
000030-5716-25.07.2014/
На 25.07.2014 г. с вх. № 000030-5716, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИСАБЕЛ ВАРНА” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „Отец Паисий“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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
„МИСАБЕЛ ВАРНА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос, ул.
„Отец Паисий” № 1, ЕИК: 202901134, представлявано Михаил Якоблевич Блинщайн –
управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Отец Паисий“ № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МИСАБЕЛ ВАРНА” ЕООД, гр.
Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.25."ОЛИМП 09" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-5928-30.07.2014/ /вх. № 000030-572028.07.2014/
На 28.07.2014 г. с вх. № 000030-5720, 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 9 /девет/ броя игрални автомата 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 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
„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 9
/девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Западен“, кв.
„Кишинев – Смирненски“, бул. „Пещерско шосе“ № 61 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.26."ОЛИМП 09" ООД, Пловдив /изх. № 000030-5925-30.07.2014/ /вх. № 000030-572128.07.2014/
На 28.07.2014 г. с вх. № 000030-5721, 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 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ж.к. „Тракия“, ул. „Съединение“ № 27 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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
„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 6
/шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул.
„Съединение” № 27А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.27."УИН БЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5912-30.07.2014/ /вх. № 000030-531717.07.2014/
На 17.07.2014 г. с вх. № 000030-5317, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ” ООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Хан Крум“ № 5, хотел „Бургас“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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
„УИН БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул.
„Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 131527592, представлявано от Емилианна Николаева
Любенова – управител и Димитър Тодоров Димитров – управител, само заедно, за подмяна с
3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5, хотел
„Бургас”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.28."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-5915-30.07.2014/ /вх. № 000030-531817.07.2014/
На 17.07.2014 г. с вх. № 000030-5318, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ - 3” ООД, гр.
София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, увеличение с 9 /девет/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 21, хотел
„България”
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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
„УИН БЕТ-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул.
„Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756, представлявано Данаил Христов Илиев –
управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и увеличение с 9 /девет/ броя
игрални автомата, в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 21, хотел
„България”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ - 3” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.29."УИН БЕТ- 3" ООД, гр. София /изх. № 000030-5914-30.07.2014/ /вх. № 000030-531917.07.2014/
На 17.07.2014 г. с вх. № 000030-5319, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ -3” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методи“ № 1 (ниско
тяло на хотелски комплекс „Ален мак”, гр. Благоевград).
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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
„УИН БЕТ-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул.
„Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756, представлявано Данаил Христов Илиев –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат, в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методи“ № 1,(ниско
тяло на хотелски комплекс „Ален мак”, гр. Благоевград).
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.30."КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5913-30.07.2014/ /вх. № 0000305326-17.07.2014/
На 17.07.2014 г. с вх. № 000030-5326, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Македония” № 2-4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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 МИРАЖ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“,
ул. „Михаил Тенев“ № 6, ет. 2, ЕИК: 131553135, представлявано заедно и поотделно от
Валентин Петров Кинов и Михаил Валериев Хаджиев – управители, заедно и поотделно, за
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подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Македония” № 2-4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.31."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-5934-30.07.2014/ /вх. №
000030-5320-17.07.2014/
На 17.07.2014 г. с вх. № 000030-5320, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 20 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. Михаил Тенев № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, бул. „Руски” № 20 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.32."НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-5932-30.07.2014/ /вх. №
000030-5321-17.07.2014/
На 17.07.2014 г. с вх. № 000030-5321, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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:

Стр. 37
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. Михаил Тенев № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил Христов
Илиев – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.33."КАЗИНО КИНГ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5933-30.07.2014/ /вх. № 0000305322-17.07.2014/
На 17.07.2014 г. с вх. № 000030-5322, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО КИНГ” ООД, гр.
София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”,ул. „Ген. Скобелев” № 31.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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 КИНГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ул.
„Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175365398, представлявано от Пепа Димитрова Момчилова
– Колева – управител и Данаил Христов Илиев - управител, заедно и поотделно, за подмяна
на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”,ул.
„Ген. Скобелев” № 31.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО КИНГ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.34."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-5930-30.07.2014/ /вх. № 0000305439-23.07.2014/
На 23.07.2014 г. с вх. № 000030-5439, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от от „ТЕМАКС КЛУБ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Ломско шосе” № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 38
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона 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 на
„ТЕМАКС КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 831038892, представлявано от Веселин Благовестов Матеев управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Ломско шосе” № 61.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-5908-30.07.2014/ /вх. № 0000305440-23.07.2014/
На 23.07.2014 г. с вх. № 000030-5440, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр.
София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. София, район „Оборище“ ул. „Янко Сакъзов“ № 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КУИНС ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул.
„Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Оборище“ ул. „Янко Сакъзов“ № 76.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.36."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-5907-30.07.2014/ /вх. №
000030-5436-23.07.2014/

Стр. 39
На 23.07.2014 г. с вх. № 000030-5436, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП”
ООД, гр. София, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Троян, област Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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
„СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Троян, област Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.37."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-5904-30.07.2014/ /вх. № 0000305435-23.07.2014/
На 23.07.2014 г. с вх. № 000030-5435, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Сливница” № 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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
„ШУГЪР ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 131333192, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Сливница” № 133.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За лотарийни игри:
3.1."НЮ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-5850-29.07.2014/ /вх. № 000030-559224.07.2014/

Стр. 40
На 24.07.2014 г. с вх. № 000030-5592, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за промяна на адреса на централния пункт, в който е разположена централната
компютърна система за организиране на хазартна моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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 издаденo
Удостоверениe за издаден лиценз на „НЮ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК:
201090102, представлявано от Калин Георгиев Попов – управител, изразяваща се в промяна
на адреса на централния пункт, в който е разположена централната компютърна система
/адреса на централния пункт е гр. София, район „Оборище”, община Столична, ул. „Фритьоф
Нансен” № 37/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За тото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-592030.07.2014/ /вх. № 000030-5762-28.07.2014/
На 28.07.2014 г. с вх. № 000030-5762, 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 пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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. Панагюрище, ул. „Стоил Финджеков”.

Стр. 41
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-592430.07.2014/ /вх. № 000030-5767-28.07.2014/
На 28.07.2014 г. с вх. № 000030-5767, 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 закриване
на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следният пункт:
1. гр. Русе, бул. „Липник” № 125 /OMV Русе-Липник-1003/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-592330.07.2014/ /вх. № 000030-5768-28.07.2014/
На 28.07.2014 г. с вх. № 000030-5768, 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/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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,
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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. гр. Разлог, ул. „Екзарх Йосиф” № 53;
2. гр. Бургас, бул. „Захари Стоянов“, първа спирка на тролей № 74
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-592130.07.2014/ /вх. № 000030-5764-28.07.2014/
На 28.07.2014 г. с вх. № 000030-5764, 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 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. Панагюрище, ул. „Стоил Финджеков”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-592230.07.2014/ /вх. № 000030-5766-28.07.2014/
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На 28.07.2014 г. с вх. № 000030-5766, 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 закриване на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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:
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. Русе, бул. „Липник” № 125 /OMV Русе-Липник-1003/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-592630.07.2014/ /вх. № 000030-5769-28.07.2014/
На 28.07.2014 г. с вх. № 000030-5769, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 2 /два/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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:
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1. гр. Разлог, ул. „Екзарх Йосиф” № 53;
2. гр. Бургас, бул. „Захари Стоянов“, първа спирка на тролей № 74
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел десети. 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."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-5787-29.07.2014/ /вх. № 0000305170-09.07.2014/
На 09.07.2014 г. с вх. № 000030-5170, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Елин Пелин, Софийска област, ул. „Иван Вазов”
№ 1А, парцел VІІ, кв. 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, 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 ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за игрална зала с адрес: гр. Елин Пелин, Софийска област, ул. „Иван Вазов” № 1А, парцел
VІІ, кв. 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-5788-29.07.2014/ /вх. № 0000305171-09.07.2014/
На 09.07.2014 г. с вх. № 000030-5171, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, УПИ 705, кв. 66, магазин № 8, м. „Христо
Смирненски - Слатина”.
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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за игрална зала с адрес: гр. София, УПИ 705, кв. 66, магазин № 8, м. „Христо Смирненски Слатина”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-5936 от 30.07.2014 г.
На 16.07.2014 г. с вх. № 000030-5303 е подадено писмено заявление от ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” 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).
Представената от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК:
202766380, представлявано от Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен директор, централна
компютърна система за контрол върху тото игри и игри със залагания върху резултати от
спортни състезания с наименование „Meliora BST 1.0” не представлява игрално оборудване
по смисъла на ЗХ и не подлежи на утвърждаване по чл. 22, ал. 1, т. 8.
В рамките на своята компетентност, съгласно разпоредбите на чл. 22. ал. 1, т. 10,
Държавната комисия по хазарта утвърждава правила за съхранение на информацията за
едновременните игрални сесии, направените залози и формирането на печалбите и одобрява
системи за автоматизирано подаване на информацията към сървър на Националната агенция
за приходите.
Във връзка с гореизложеното Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Не утвърждаване, съгласно чл. 22, ал. 1 , т. 8 от ЗХ централна компютърна
система с наименование „Meliora BST 1.0” като игрално оборудване, което може да се
произвежда и внася, за да се експлоатира в страната.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. Докладна записка с изх. № 000030-5942 от 30.07.2014 г.
На 04.04.2014 г. с вх. № 000030-2309, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АКТИВ-БГ” АД, гр.
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София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Средец“, ул. „Цар Калоян“ № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
В хода на проверката и на основание чл. 33, ал. 5 от ЗХ, с писмо с изх. №
000030-3636/27.05.2014 г. бе изискано представянето на допълнителни документи.
На 30.07.2014 г. с писмо вх. № 000030-5899, искателят моли за удължаване на
срока за предоставяне на документи по подаденото писмено искане на основание чл. 33, ал. 5,
изр. 3 от ЗХ, с оглед на наличието на правна и фактическа сложност по предоставяне им.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5, изр. 2 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни срокът за предоставяне на необходимите
документи по писмено искане от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, за издаване на лиценз за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Средец“, ул. „Цар Калоян“ № 8
.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел дванадесети. Разни.
На 11.06.2014 г. с вх. № 000030-4204, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” 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. Лясковец, област Велико Търново, ул.
„Бузлуджа” № 43, вх. Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ е извършена
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
На проведено на 24.07.2014 г. заседание след като обсъди представените от
искателя документи, Държавната комисия по хазарта (ДКХ) прецени, че има неизяснени
обстоятелства във връзка с правното основание за ползване на помещението. С оглед на
установеното и на основание чл. 24, ал. 1 от ЗХ, членовете на ДКХ, решиха да бъде изпратено
писмо в което задължават управителя или упълномощен представител на дружеството да се
яви на следващото заседание на ДКХ и да представи допълнителна информация за
обстоятелствата, поради които е отложено разглеждането на писменото искане.
На проведеното на 31.07.2014 г. заседание присъства г-н К.С.И. – упълномощен
представител на „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД. Г-н И. представи изисканите документи, с което се
изясниха обстоятелствата във връзка с правното основание на ползване на помещението.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Издава лиценз на „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап.
48, ЕИК: 202158606, управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с
адрес: гр. Лясковец, област Велико Търново, ул. „Бузлуджа” № 43, вх. Б.
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II. Утвърждава представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” 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.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/

Секретар-протоколчик:
/Гинка Панаретова/

