РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
Гр. София, 12.08.2014 г.
№ 000030-6302
Днес, 12 август 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 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-910/11.08.2014
г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на тип, версия и
модификация на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
Раздел трети. Разглеждане на предложение за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„РАВ КАЗИНО“ ЕООД, гр. Радомир /изх. № 911-11.08.2014/
1.2 „СИЕЛ ГЕЙМ“ ЕООД, гр. Монтана /изх. № 912-11.08.2014/
Раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелства, вписани
в Търговския регистър:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6191-11.08.2014/ /вх. №
000030-6067-05.08.2014/
Раздел пети. Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1.Игри с игрални автомати:
1.1."БРИЗ - М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6142-07.08.2014/ /вх. № 000030-544223.07.2014/
1.2."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-6146-07.08.2014/ /вх. № 0000305861-30.07.2014/
1.3."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-6163-08.08.2014/ /вх. № 0000305862-30.07.2014/
1.4."ФОРС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-6149-07.08.2014/ /вх. № 000030-5863-30.07.2014/
1.5."ТИ-ВИ-67" ООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-6205-11.08.2014/ /вх. № 000030-606204.08.2014/
Раздел шести. Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1.Игри с игрални автомати:
1.1."ВАЛ" ООД, гр. Перник /изх. № 000030-6166-08.08.2014/ /вх. № 000030-6061-04.08.2014/
1.2."МЕРИКАН 2000" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-6175-08.08.2014/ /вх. № 000030-606605.08.2014/
Раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1.За игри с игрални автомати:
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1.1."ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6167-08.08.2014/ /вх. №
000030-4206-11.06.2014/
Раздел осми. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЛАВИНА" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-6147-07.08.2014/ /вх. № 000030-558924.07.2014/
1.2."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6141-07.08.2014/ /вх. № 0000305719-28.07.2014/
1.3."СИТ-99" ООД, гр. София /изх. № 000030-6150-07.08.2014/ /вх. № 000030-577028.07.2014/
1.4."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-6151-07.08.2014/ /вх. № 0000305774-28.07.2014/
1.5."Г.А.К. - ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-6153-07.08.2014/ /вх. №
000030-5801-29.07.2014/
1.6."ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6152-07.08.2014/ /вх. № 0000305802-29.07.2014/
1.7."ПАСК ЕЛЕКТРОНИК" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6144-07.08.2014/ /вх. №
000030-5803-29.07.2014/
1.8."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-6148-07.08.2014/ /вх. №
000030-5865-30.07.2014/
1.9."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-6173-08.08.2014/ /вх. № 0000306029-01.08.2014/
1.10."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-6174-08.08.2014/ /вх. №
000030-6030-01.08.2014/
1.11."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-6188-11.08.2014/ /вх. №
000030-5939-30.07.2014/
1.12."СЛОТ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-6189-11.08.2014/ /вх. № 000030-594030.07.2014/
1.13."АНТОЛА" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-6207-11.08.2014/ /вх. № 000030-586430.07.2014/
2.За тото и лото игри:
2.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6184-11.08.2014/ /вх. №
000030-6126-06.08.2014/
2.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-616508.08.2014/ /вх. № 000030-6060-04.08.2014/
2.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-616808.08.2014/ /вх. № 000030-6109-06.08.2014/
2.4."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-617108.08.2014/ /вх. № 000030-6112-06.08.2014/
2.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6182-11.08.2014/ /вх. № 000030-605401.08.2014/
3. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-616408.08.2014/ /вх. № 000030-6059-04.08.2014/
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-616908.08.2014/ /вх. № 000030-6110-06.08.2014/
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-617008.08.2014/ /вх. № 000030-6111-06.08.2014/
3.4."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6140-07.08.2014/ /вх. № 000030-605701.08.2014/
3.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6190-11.08.2014/ /вх. № 000030-605601.08.2014/
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4. За залагания върху случайни събития:
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6183-11.08.2014/ /вх. № 000030-605501.08.2014/
Раздел девети. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за хазарта и
удостоверителни знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-6185-11.08.2014/ /вх. № 000030-612206.08.2014/
1.2."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-620411.08.2014/ /вх. № 000030-6156-08.08.2014/
2. За игри в игрално казино (онлайн):
2.1."РИЙЛ СПЕЙН" ООД, Малта /изх. № 000030-6172-08.08.2014/ /вх. № 000030-593730.07.2014/
3. За игри с игрални автомати:
3.1."ЕКЗА ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6143-07.08.2014/ /вх. № 000030-543423.07.2014/
3.2."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6177-08.08.2014/ /вх. № 000030-606405.08.2014/
3.3."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6176-08.08.2014/ /вх. № 000030-606505.08.2014/
4. За лотарийни игри:
4.1."НЮ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-6186-11.08.2014/ /вх. № 000030-612506.08.2014/
5. За тото игри:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-620811.08.2014/ /вх. № 000030-6196-11.08.2014/
6. За тото игри (онлайн):
6.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-620611.08.2014/ /вх. № 000030-6195-11.08.2014/
Раздел десети. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.“ГЕЙМЪР-2001“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6187-11.08.2014/ /вх. № 000030-613007.08.2014/
Раздел единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-6178 от 08.08.2014 г.
2. Докладна записка с изх. № 913 от 11.08.2014 г.
Раздел дванадесети. Разни:
1. Игри в игрално казино:
1.1. ."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6227-12.08.2014/ /вх. № 000030-612907.08.2014/
По раздел първи - Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта П910/11.08.2014 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:
http://vegascasinoonline.eu/
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http://superlenny.com/
https://www.thrills.com/
https://www.royalpanda.com/
http://www.lotusasiacasino.com/
http://www.luxurycasino.com/
http://www.blackjackballroom.eu/
http://www.casinoaction.com/
http://www.casino-classic.eu/
http://www.zodiaccasino.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:
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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 - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори - Разглеждане на заявления за утвърждаване на тип, версия и
модификация на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък:
1.„ДЖИ. ПИ. ЕЛ” ЕООД, гр. София /изх. № П-000030-6145/07.08.2014 г./,/вх. № И-000030
6053/01.08.2014г./
На 01.08.2014 г. с вх. № 000030-6053 е подадено писмено заявление от „ДЖИ. ПИ. ЕЛ”
ЕООД за утвърждаване на типове, версии и модификации по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Да бъде утвърден представеният от „ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
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представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой тип
игрално оборудване, който може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛEН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

WMS

Тип

Multi-Game Game Chest 6

Протокол от изпитване №

ИА-2389 от 22.07.2014 г.

Производител

WMS Gaming Inc.

Заявител / номер на
удостоверение
1.

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД

№ 1866/02.08.2013 г. за внос, разпространение и сервиз
на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

W2307459 – за тип BB2

Година на производство

2013 г.
Видео слот:
1. Fire Island;
1. Forbidden Dragons;
2. Great Owl;
3. Mr. Hyde’s Wild Ride;
4. Jungle Wild III;
5. Country Girl.

Вид на играта

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.“ГЕЙМПРОМ” ЕООД гр. София /изх. № П-000030-6228/12.08.2014 г./,/вх. № И-000030
6199/11.08.2014г./
На 11.08.2014 г. с вх. № 000030-6199 е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на типове, версии и модификации по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул. "
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Джеймс Баучер " No 20, ЕИК: 131231522, представлявано от Георги Методиев
Карабельов – управител, 4 /четири/ броя типове игрално оборудване, който могат да се
експлоатират в страната, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред

Наименование

MULTI WIN 6

1.

Тип

A-560-ST

Протокол от изпитване №

ИА-2390 от 08.08.2014 г.

Производител

Ainsworth Game Technology Ltd.

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер

XAR 625475

Година на производство

2014 г.

Вид на играта

2.

Видео слот:
2. Dream Dragons;
3. King Chameleon;
4. Mustang Money;
5. Safari Spirit.

Наименование

MULTI WIN 7

Тип

A-560-ST

Протокол от изпитване №

ИА-2391 от 08.08.2014 г.

Производител

Ainsworth Game Technology Ltd.

Заявител / номер на
удостоверение

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ 2721/30.12.2009 г. за внос, разпространение на
игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

XAR 621788

Година на производство

2014 г.
Видео слот:
1. Dollar Streak;
2. Eagle Bucks;
3. Grand Dragon;
4. Mustang Money 2;
5. Thunder Cash.

Вид на играта

3.

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ 2721/30.12.2009 г. за внос, разпространение на
игрално оборудване

Наименование

MULTI WIN 10

Стр.
Тип

A-560-ST

Протокол от изпитване №

ИА-2392 от 11.08.2014 г.

Производител

Ainsworth Game Technology Ltd.

Заявител / номер на
удостоверение

4.

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ 2721/30.12.2009 г. за внос, разпространение на
игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

XAR 625478

Година на производство

2014 г.
Видео слот:
1. Mustang Money;
2. Action Cash;
3. Red Rose;
4. Trojan Treasure.

Вид на играта

Наименование

MULTI WIN 11

Тип

A-560-ST

Протокол от изпитване №

ИА-2393 от 11.08.2014 г.

Производител

Ainsworth Game Technology Ltd.

Заявител / номер на
удостоверение

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД
№ 2721/30.12.2009 г. за внос, разпространение на
игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

XAR 625479

Година на производство

2014 г.
Видео слот:
1. Jade Tiger;
2. Mighty Wilds;
3. Stormin 7’s;
4. Wild Spirit.

Вид на играта

8

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел трети - Разглеждане на предложение за прилагане на принудителна
административна мярка по чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„РАВ КАЗИНО“ ЕООД, гр. Радомир /изх. № 911-11.08.2014/
На 28.04.2014 г. с писмо вх. № 1082 в Държавната комисия по хазарта (ДКХ) бе
получена информация от НАП за просрочени и необезпечени публични задължения на „РАВ
КАЗИНО” ЕООД в размер на 11 121 лв.
С уведомително писмо изх. № 587/28.05.2014 г. изпратено отново на 19.06.2014г. ДКХ
изиска да се представи удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения.
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В указания в писмото срок дружеството не представи удостоверение по чл. 87, ал. 6 от
ДОПК за липса на задължения.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ има
просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение в
размер на главницата и лихвите, Комисията прилага принудителна административна мярка –
отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
По предложение № 712/26.06.2014г. на свое заседание ДКХ взе решение за откриване
на процедура за временно отнемане за срок от три до шест месеца на лиценза за организиране
на хазартни игри с игрални автомати на фирма „РАВ КАЗИНО” ЕООД. С писмо с изх. №
792/03.07.2014г. организатора бе уведомен за решението на комисията и му бе предоставена
възможност в 30/тридесет/ дневен срок да представи писмени доказателства за погасяване на
публичните задължения или за тяхното обезпечение в размера на главницата и лихвите.
В указания в писмото срок дружеството не е представило удостоверение по чл. 87,
ал. 6 от ДОПК за липса на задължения.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Налага принудителна административна мярка – отнемане за срок от три месеца
на лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-2828/04.12.2013 г. на „РАВ КАЗИНО”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Радомир, обл. Перник, ж.к „Гърляница”,
бл. 47, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 201574345, представлявано от Албена Георгиева Харалампиева
– управител, издадено за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Радомир, обл. Перник, ж.к. „Гърляница” № 39
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2 „СИЕЛ ГЕЙМ“ ЕООД, гр. Монтана /изх. № 912-11.08.2014/
С писмо вх. № 1082 / 28.04.2014 г. в Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е
получена информация от НАП за просрочени и необезпечени публични задължения на „
СИЕЛ ГЕЙМ” ЕООД в размер на 20 818 лв.
С уведомителни писма изх. № 580/08.05.2014 г. и изх. № 560/07.05.2014 г. ДКХ изиска
от дружеството да представи удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения
и документ за платени данъци по чл.246 от ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2013г.
В указания в писмата срок дружеството не представи удостоверение по чл. 87, ал. 6 от
ДОПК за липса на задължения, както и документ удостоверяващ платени данъци по чл.246 от
ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2013г.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ
има просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение
в размер на главницата и лихвите и когато се използва игрално оборудване, за което не е
внесен дължимият данък, Комисията прилага принудителна административна мярка –
отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
По предложение № 710/26.06.2014г. на свое заседание ДКХ взе решение за откриване
на процедура за временно отнемане за срок от три до шест месеца на лиценза за организиране
на хазартни игри с игрални автомати на фирма „СИЕЛ ГЕЙМ ” ЕООД. С писмо с изх. №
793/03.07.2014г. организатора бе уведомен за решението на комисията и му бе предоставена
възможност в 30/тридесет/ дневен срок да представи писмени доказателства за погасяване на
публичните задължения или за тяхното обезпечение в размера на главницата и лихвите, и
платежни нареждания за внесен данък по ЗКПО.
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В указания в писмото срок дружеството не представи удостоверение по чл. 87, ал.
6 от ДОПК за липса на задължения и документ за платен данък по чл.246 от ЗКПО.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Налага принудителна административна мярка – отнемане за срок от три
месеца на лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-2563/30.10.2013 г. на „СИЕЛ
ГЕЙМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Св. „Климент
Охридски“, № 59, ЕИК: 201127045, представлявано от Корнелия Огнянова Вълина –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес
: гр. Монтана, ул. „Св. Климент Охридски“, № 59.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел четвърти - Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелства,
вписани в Търговския регистър:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-6191-11.08.2014/
/вх. № 000030-6067-05.08.2014/
На 05.08.2014 г. с вх. № 000030-6067, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 37, ал. 4
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър /по Удостоверение
за издаден лиценз № 000030-2807/23.04.2014 г./.
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 „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково,
ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Гюлбин Багджъ –
изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел пети - Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1.Игри с игрални автомати:
1.1."БРИЗ - М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6142-07.08.2014/ /вх. № 000030-544223.07.2014/
На 23.07.2014 г. с вх. № 000030-5442, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „БРИЗ-М” ЕООД, гр. София, за
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продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, кв.
„Изток”, ул. „Юрий Гагарин” № 33.
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 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на „БРИЗМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба 2”,
до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов Велев –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Перник, кв. „Изток”, ул. „Юрий Гагарин” № 33, с 31 /тридесет и един/ броя игрални автомата
с 36 /тридесет и шест/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-6146-07.08.2014/ /вх. №
000030-5861-30.07.2014/
На 30.07.2014 г. с вх. № 000030-5861, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Пазарска” кв. 62 А, № 19.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, ул. „Пазарска” кв. 62 А, № 19, с 30 /тридесет / броя игрални автомата с 30
/тридесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.3."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-6163-08.08.2014/ /вх. №
000030-5862-30.07.2014/
На 30.07.2014 г. с вх. № 000030-5862, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за
хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Пазарска” кв. 62 А, № 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал.
9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, ул. „Пазарска” кв. 62 А, № 13, с 30 /тридесет / броя игрални автомата с 30
/тридесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4."ФОРС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-6149-07.08.2014/ /вх. № 000030-586330.07.2014/
На 30.07.2014 г. с вх. № 000030-5863, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФОРС” ООД, гр. Варна, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Доктор Пискюлиев” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал.
9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ФОРС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул.
„Подвис” № 27, вх. Б, ет. 5, ап. 46, ЕИК: 103869699, представлявано от Радослав Анастасов
Савов – управител, и Станислав Георгиев Гочев – управител, заедно и поотделно, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Доктор Пискюлиев” № 21, с 30 /тридесет / броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя
игрални места.
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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."ТИ-ВИ-67" ООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-6205-11.08.2014/ /вх. № 000030-606204.08.2014/
На 04.08.2014 г. с вх. № 000030-6062, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТИ-ВИ-67” ООД, гр. Ботевград, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ботевград,
Софийска област, пл. „Незнаен войн” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал.
9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на „ТИВИ-67” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, Софийска област, ул. „Цар
Освободител” № 14, ЕИК: 122026408, представлявано от Теменужка Петрова Микова –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Ботевград, Софийска област, пл. „Незнаен войн” № 5, с 15 /петнадесет/ броя игрални
автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести - Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие
на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта:
1.Игри с игрални автомати:
1.1."ВАЛ" ООД, гр. Перник /изх. № 000030-6166-08.08.2014/ /вх. № 000030-606104.08.2014/
На 04.08.2014 г. с вх. № 000030-6061, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛ” ООД, гр.Перник, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, пл.
„Кракра Пернишки” № 21.
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
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на „ВАЛ”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2,
вх. Б, ет. 4, ап. 7, ЕИК 113571060, представлявано от Валери Славчев Минков - управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, пл.
„Кракра Пернишки” № 21, с 27 /двадесет и седем/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя
игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."МЕРИКАН 2000" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-6175-08.08.2014/ /вх. № 0000306066-05.08.2014/
На 05.08.2014 г. с вх. № 000030-6066, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИКАН-2000” ЕООД, гр. Русе,
за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
„Неофит Рилски“ № 28.
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. 36, ал. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Раковска” № 9,
ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария Стефкова Иванова - управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул. „Неофит Рилски“ № 28, с 30 /тридесет/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя
игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1.За игри с игрални автомати:
1.1."ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-6167-08.08.2014/ /вх. №
000030-4206-11.06.2014/
На 11.06.2014 г. с вх. № 000030-4206, 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. Созопол, област Бургас, ул. „Велека” № 2.
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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. 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. Созопол, област Бургас,
ул. „Велека” № 2.
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;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел осми - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
2. За игри с игрални автомати:
1.1."ЛАВИНА" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-6147-07.08.2014/ /вх. № 0000305589-24.07.2014/
На 24.07.2014 г. с вх. № 000030-5589 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАВИНА” ООД, гр. Стара Загора за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати с 5 /пет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални
автомати с 5 /пет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
ул. „Цар Иван Шишман” № 53.
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
„ЛАВИНА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Господин
Михайловски” № 30, ет. 1, ЕИК: 123585514, представлявано заедно и поотделно от Тодор
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Кирилов Урумов – управител и Антон Георгиев Герджиков - управител, за подмяна на 3 /три/
броя игрални автомати с 5 /пет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомати с 5 /пет/
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман” № 53.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАВИНА” ООД, гр. Стара Загора, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6141-07.08.2014/ /вх. №
000030-5719-28.07.2014/
На 28.07.2014 г. с вх. № 000030-5719, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр.
Пловдив, за увеличение с 3 /три/, подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
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 ЦЕНТРАЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Западен”, ул. „Копривщица” № 36А – офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Ваня
Алексиева Дакова – управител, за увеличение с 3 /три/ и подмяна на 9 /девет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3."СИТ-99" ООД, гр. София /изх. № 000030-6150-07.08.2014/ /вх. № 000030-577028.07.2014/
На 28.07.2014 г. с вх. № 000030-5770 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ-99” ООД, гр. София, за подмяна
на 3 /три/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала за обект с адрес:
гр. София, р-н „Сердика“, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102, ротонда Централна гара, магазин
„Деница 1“.
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 „СИТ 99” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 102, магазин „Деница-1”, ЕИК: 130090474, представлявано от Тодор Константинов
Димов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Сердика“, бул. „Кн. Мария Луиза” № 102,
ротонда Централна гара, магазин „Деница 1“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТ-99” 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.
1.4."ГРАНД КАЗИНО- 1" ООД, гр. София /изх. № 000030-6151-07.08.2014/ /вх. № 0000305774-28.07.2014/
На 28.07.2014 г. с вх. № 000030-5774, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД,
гр. София, за увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, ул. „Днепър” № 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 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 „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул.
„Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев - управител, за
увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Днепър” № 1.
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."Г.А.К. - ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-6153-07.08.2014/ /вх. №
000030-5801-29.07.2014/
На 29.07.2014 г. с вх. № 000030-5801 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ”,
гр. Пловдив за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
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условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бул. „Освобождение”до бл. 1, кафе „Арас“.
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 ЕТ
„Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж.к.
„Тракия”, пред бл. 1 – кафе „Арас”, ЕИК: 115102204, представляван от Георги Добрев Иванов
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бул. „Освобождение”до бл. 1, кафе „Арас“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ”,
гр. Пловдив, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6."ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6152-07.08.2014/ /вх. № 0000305802-29.07.2014/
На 29.07.2014 г. с вх. № 000030-5802 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАЙТ–ИН ГЕЙМ” ООД,
гр. Пловдив 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. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Петър Богдан” № 77-А.
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 „ЛАЙТИН ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул.
„Княз Александър І” № 42, ЕИК: 115843114, представлявано от Николай Евтимов Евтимов –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Раковски,
обл. Пловдив, ул. „Петър Богдан” № 77-А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАЙТ–ИН ГЕЙМ” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.7."ПАСК ЕЛЕКТРОНИК" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6144-07.08.2014/ /вх. №
000030-5803-29.07.2014/
На 29.07.2014 г. с вх. № 000030-5803 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД,
гр. Пловдив за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: с. Мало Конаре, обл. Пазарджик, ул. „Седма” № 63А.
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 „ПАСК
ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Княз Александър І” № 42, офис 20, ЕИК: 115514720, представлявано от Иван Томов
Незамов - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: с.
Мало Конаре, обл. Пазарджик, ул. „Седма” № 63А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.8."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-6148-07.08.2014/ /вх.
№ 000030-5865-30.07.2014/
На 30.07.2014 г. с вх. № 000030-5865, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ – ЕЛ – ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
к.к. „Слънчев Бряг – Изток“, община Несебър, област Бургас, УПИ – I, кв. 40.
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 ЕТ „СИЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв.
„Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физичeско лице – търговец/, за подмяна с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг-изток”, община Несебър, област Бургас, УПИ І, кв. 40.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
1.9."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-6173-08.08.2014/ /вх. №
000030-6029-01.08.2014/
На 01.08.2014 г. с вх. № 000030-6029, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Карнобат, област Бургас, бул. „България” № 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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Карнобат,
област Бургас, бул. „България” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.10."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-6174-08.08.2014/ /вх. №
000030-6030-01.08.2014/
На 01.08.2014 г. с вх. № 000030-6030, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, за подмяна на 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.
Своге, Софийска област, ул. „Цар Симеон” № 23.
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
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара
Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Своге,
Софийска област, ул. „Цар Симеон” № 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
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.
1.11."Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД" ООД, гр. София /изх. № 000030-6188-11.08.2014/ /вх. №
000030-5939-30.07.2014/
На 30.07.2014 г. с вх. № 000030-5939, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Харманли, област Хасково, бул. „България” № 22.
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 „Е.Г.ДИМИТРОВГРАД” ООД със седалище и адрес на управление: : гр. София, район р-н
Оборище, ул. „Васил Априлов“ № 14, ЕИК: 131049103, представлявано от Георги Делчев
Георгиев и Иван Димитров Стефанов – управители, поотделно, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, бул. „България” №
22.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД” 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.
1.12."СЛОТ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-6189-11.08.2014/ /вх. № 0000305940-30.07.2014/
На 30.07.2014 г. с вх. № 000030-5940, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СЛОТ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
„Александровска” № 73.
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:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СЛОТ
ГЕЙМС” ООД, гр. София със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 175211382, представлявано заедно от Благослав Пламенов Благоев
и Стефан Иванов Господинов - управители, заедно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска” № 73.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СЛОТ ГЕЙМС” 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.
1.13."АНТОЛА" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-6207-11.08.2014/ /вх. № 000030-586430.07.2014/
На 30.07.2014 г. с вх. № 000030-5864, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНТОЛА” ООД, гр. Варна, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Одесос“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 48.
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
„АНТОЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, бул.
„Чаталджа”, бл. 14 Б, вх. В, ет. 1, ап. 32, ЕИК: 148123565, представлявано от Искрен Тодоров
Стефанов – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Варна, район „Одесос”, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 48.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНТОЛА” ООД, гр. Варна, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.За тото и лото игри:
2.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6184-11.08.2014/ /вх.
№ 000030-6126-06.08.2014/
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На 06.08.2014 г. с вх. № 000030-6126, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 13 броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”, „ЕВРО
ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ ЛОТО“,
„МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +” и „ЛОТО МИЛИОН”,
изразяваща се в откриване на 10 /десет/ броя 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 бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 202789144, представлявано от Димитър Денчев
Ганев – управител, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 13 броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”,
„ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ
ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +” и „ЛОТО МИЛИОН”,
както следва:
Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
1. гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 251, Търговски комплекс Shell;
2. гр. София, ж.к. „Младост 2“, бул. „Александър Малинов“, Търговски комплекс
Shell;
3. гр. Габрово, ул. „Брянска“ № 29А, Търговски комплекс Shell;
4. гр. Първомай, ул. „Княз Борис I“ № 28;
5. гр. Кресна, ул. „Олимпия“ № 3;
6. гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ № 2;
7. гр. Перник, ул. „Петко Каравелов“ № 15А;
8. гр. Велинград, ул. „владо Черноземски“ № 1;
9. гр. Перник, ул. „Софийско шосе“ № 5;
10. гр. Симитли, ул. „Георги Димитров“№ 38Б.
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."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-616508.08.2014/ /вх. № 000030-6060-04.08.2014/
На 04.08.2014 г. с вх. № 000030-6060, 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 и промяна на административните адреси на 2 /два/ тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от 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,
район „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:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания
„СПОРТ ТОТО 2” в следния пункт:
1. гр. Китен, ул. „Странджа“ № 20;
II. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да извърши
промяна на административните адреси в пунктовете, в които се приемат залози и изплащат
печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 2”, както следва:
1. От гр. Бургас, ул. „Гладстон“ № 47- до младежкия дом, на гр. Бургас, ул. „Гладстон“
– Борисова градина.
2. От гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 89 до училище „Отец Паисий“ , на гр. Бургас,
комплекс „Братя Миладинови“- тупикова улица зад училище „Отец Паисий“.
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."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-616808.08.2014/ /вх. № 000030-6109-06.08.2014/
На 06.08.2014 г. с вх. № 000030-6109, 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 18
/осемнадесет/ 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 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:
№

Адрес

Стр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

гр.Пловдив
гр. Велико Търново
гр. Пазарджик
гр.Белово
гр.Сливен
с.Бегово
с.Горна махала
с.Песнопой
с.Иван Вазово
с.Отец Паисиево
гр.Попово
гр.Стражица
гр. Полски Тръмбеш
с.Костиево
гр.Раковски
гр.Пловдив
с.Черничево
гр.Шумен
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ул."Любен Каравелов" № 9
ул."Ниш" № 7
ул. "Гурко" № 10
ул."Юндола" № 3
кв."Сини камъни", между бл. 15 и 16
ул."Втора" № 35
ул."Първа" № 16
ул."Първа" № 44
ул."Първа" № 11
ул."Втора" № 7
ул."Цар Освободител" № 11, вх. А
ул. "Марин Друмев" № 12
ул."Търговска" № 26
ул."Пета" № 2-център
ул."Дунав" № 6
бул."Дунав" № 4
ул."Иглика" № 2
ул."Лозенград" № 1

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."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-617108.08.2014/ /вх. № 000030-6112-06.08.2014/
На 06.08.2014 г. с вх. № 000030-6112, 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,
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. София, бул. „Черни връх“ № 100, Парадайз – център, магазин 088 ИНМЕДИО;
2. гр. Свищов, ул. „Градево“ № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр.

26

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6182-11.08.2014/ /вх. № 000030-605401.08.2014/
На 01.08.2014 г. с вх. № 000030-6054, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”, изразяваща се в закриване на 2 /два/ броя,
откриване на 8 /осем/ броя букмейкърски пункта и промяна на адреса на 1 /един/ брой
букмейкърски пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”, както
следва:
І.Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, бул. „България“ № 52.
2. с. Железница, община Столична, област София град, ул. „Боровец“ № 1 /център/;
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Плиска“ № 94, магазин № 5;
2. с. Руен, община Руен, област Руен, ул. „Първи май“ № 38;
3. гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, ул. „Никола Вапцаров“ № 12;
4. с. Брест, община Гулянци, област Плевен, пл. „Демокрация“ № 4;
5. гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, пл. „Македония“ № 1;
6. гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен, ул. „ Княз Борис I“ № 52;
7. гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, област София област, ул. „Елин Пелин“ № 8;
8. гр. София, община Столична, област София град, ж.к. „Люлин“ № 7, бл. 706, вх. Б;
III. Да се промени адреса на следния пункт:
1. От гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново, ул. „Михаил Друмев“
№ 8, магазин 2 на гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново, ул. „Дончо
Узунов“ № 8, вх. Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
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3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-616408.08.2014/ /вх. № 000030-6059-04.08.2014/
На 04.08.2014 г. с вх. № 000030-6059, 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 1”, изразяваща се в откриване на 1
/един/ брой тото пункт и промяна на административните адреси на 2 /два/ тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „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 1”, както следва:
I. Да се разреши 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. Китен, ул. „Странджа“ № 20;
II. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да извърши
промяна на административните адреси в пунктовете, в които се приемат залози и изплащат
печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1”, както следва:
1.От гр. Бургас, ул. „Гладстон“ № 47- до младежкия дом, на гр. Бургас, ул.
„Гладстон“ – Борисова градина.
2. От гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 89 до училище „Отец Паисий“ , на гр.
Бургас, комплекс „Братя Миладинови“- тупикова улица зад училище „Отец Паисий“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-616908.08.2014/ /вх. № 000030-6110-06.08.2014/
На 06.08.2014 г. с вх. № 000030-6110, 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 18 /осемнадесет/ 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:
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Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

гр.Пловдив
гр. Велико Търново
гр. Пазарджик
гр.Белово
гр.Сливен
с.Бегово
с.Горна махала
с.Песнопой
с.Иван Вазово
с.Отец Паисиево
гр.Попово
гр.Стражица
гр. Полски Тръмбеш
с.Костиево
гр.Раковски
гр.Пловдив
с.Черничево
гр.Шумен

Адрес
ул."Любен Каравелов" № 9
ул."Ниш" № 7
ул. "Гурко" № 10
ул."Юндола" № 3
кв."Сини камъни", между бл. 15 и 16
ул."Втора" № 35
ул."Първа" № 16
ул."Първа" № 44
ул."Първа" № 11
ул."Втора" № 7
ул."Цар Освободител" № 11, вх. А
ул. "Марин Друмев" № 12
ул."Търговска" № 26
ул."Пета" № 2-център
ул."Дунав" № 6
бул."Дунав" № 4
ул."Иглика" № 2
ул."Лозенград" № 1

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-617008.08.2014/ /вх. № 000030-6111-06.08.2014/
На 06.08.2014 г. с вх. № 000030-6111, 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:
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Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. София, бул. „Черни връх“ № 100, Парадайз – център, магазин 088
ИНМЕДИО;
2. гр. Свищов, ул. „Градево“ № 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.
3.4."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6140-07.08.2014/ /вх. № 0000306057-01.08.2014/
На 01.08.2014 г. с вх. № 000030-6057, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета,
изразяваща се в закриване на 10 /десет/ броя и откриване на 5 /пет/ броя 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 бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко от двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Георги С. Раковски“ № 8;
2. гр. Стамболийски, обл. Пловдив, бул. „Търговски“ № 72;
3. гр. Долни Дъбник, обл. Плевен, бул. „България“ № 52;
4. гр. София, общ. Младост, обл. София, кв. „Горубляне“, ул. „Самоковско шосе“ №
10;
5. гр. София, общ. Средец, обл. София, ул. „Неофит Рилски“ № 63;
6. гр. Търговище, ул. „Пирин“ № 7;
7. гр. Бургас, к-с „Изгрев“, бл. 114 – магазин 5;
8. гр. Смолян, ул. „Миньорска“ № 30Б;
9. гр. Шумен, ул. „Ген. Гурко“ № 32;

Стр.

30

10. гр. Благоевград, ул. „Климент Охридски“ № 1.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Кресна, общ. Благоевград, обл. Благоевград, ул. „Македония“ № 102;
2. гр. София, общ. Триадица, обл. София, ул. „408“ № 42;
3. гр. София, общ. Младост, обл. София, ж.к. „Младост – 4“, блок 415 А, вх. 1;
4. гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 14, вх. А, кафе аперитив;
5. гр. Твърдица, обл. Сливен, ул. „Княз Борис I” № 52 партер, офис 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6190-11.08.2014/ /вх. № 000030-605601.08.2014/
На 01.08.2014 г. с вх. № 000030-6056, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”, изразяваща се
в закриване на 2 /два/ броя, откриване на 8 /осем/ броя пункта и промяна на адреса на 1 /един/
брой 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 бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяваща се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ШАНС” както следва:
І.Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, бул. „България“ № 52;
2. с. Железница, община Столична, област София, ул. „Боровец“ № 1 /център/.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Плиска“ № 94, магазин № 5;
2. с. Руен, община Руен, област Руен, ул. „Първи май“ № 38;
3. гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, ул. „Никола Вапцаров“ № 12;
4. с. Брест, община Гулянци, област Плевен, пл. „Демокрация“ № 4;
5. гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, пл. „Македония“ № 1;
6. гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен, ул. „ Княз Борис I“ № 52;
7. гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска област, ул. „Елин Пелин“ № 8;
8. гр. София, община Столична, област София, ж.к. „Люлин“ № 7, бл. 706, вх. Б.
ІІІ.Да се промени адреса на следния пункт:
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1. От гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново, ул. „Михаил Друмев“
№ 8, магазин 2 на гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново, ул. „Дончо
Узунов“ № 8, вх. Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За залагания върху случайни събития:
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6183-11.08.2014/ /вх. № 000030-605501.08.2014/
На 01.08.2014 г. с вх. № 000030-6055, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за хазартни игри със залагания върху случайни събития, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в закриване на 2 /два/ броя, откриване на 8 /осем/ броя
букмейкърски пункта и промяна на адреса на 1 /един/ брой букмейкърски пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху случайни
събития, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”.
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, бул. „България“ № 52.
2. с. Железница, община Столична, област София град, ул. „Боровец“ № 1 /център/;
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Плиска“ № 94, магазин № 5;
2. с. Руен, община Руен, област Руен, ул. „Първи май“ № 38;
3. гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, ул. „Никола Вапцаров“
№ 12;
4. с. Брест, община Гулянци, област Плевен, пл. „Демокрация“ № 4;
5. гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, пл. „Македония“ № 1;
6. гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен, ул. „ Княз Борис I“ № 52;
7. гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, област София област, ул. „Елин Пелин“ № 8;
8. гр. София, община Столична, област София град, ж.к. „Люлин“ № 7, бл. 706, вх. Б;
III. Да се промени адреса на следния пункт:
1. От гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново, ул. „Михаил Друмев“
№ 8, магазин 2 на гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново, ул. „Дончо
Узунов“ № 8, вх. Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел девети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за хазарта и
удостоверителни знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-6185-11.08.2014/ /вх. № 000030-612206.08.2014/
На 06.08.2014 г. с вх. № 000030-6122 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
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 „АКТИВБГ” 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, 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
Против - няма.
1.2."ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-620411.08.2014/ /вх. № 000030-6156-08.08.2014/
На 08.08.2014 г. с вх. № 000030-6156 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 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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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,
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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, в игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно село”,
бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”
ЕАД, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри в игрално казино (онлайн):
2.1."РИЙЛ СПЕЙН" ООД, Малта /изх. № 000030-6172-08.08.2014/ /вх. № 000030-593730.07.2014/
На 30.07.2014 г. с вх. № 000030-5937, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИЙЛ СПЕЙН” ООД, Малта, гр.
Тажбиж, за утвърждаване на Игрални условия и правила за онлайн организиране на хазартни
игри в игрално казино /по Удостоверение за издаден лиценз № И-1827/21.07.2014 г./.
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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „РИЙЛ СПЕЙН” ООД, със седалище и адрес на
управление: Малта, гр. Тажбиж, Вила Семиниа, 8, бул. „Сир Теми Замит”, представлявано
поотделно от Пинхас Шапира и Игал Шайнберг – директори, Игрални условия и правила за
онлайн 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.
3. За игри с игрални автомати:
3.1."ЕКЗА ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6143-07.08.2014/ /вх. № 000030-543423.07.2014/
На 23.07.2014 г. с вх. № 000030-5434, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКЗА ГРУП” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ян Палах” № 4 /по
Удостоверение за издаден лиценз № И-42/24.01.2014 г./.
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,
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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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕКЗА ГРУП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Цар Петър” № 12, ЕИК: 103902195,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Ян Палах” № 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.
3.2."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6177-08.08.2014/ /вх. № 0000306064-05.08.2014/
На 05.08.2014 г. с вх. № 000030-6064 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 89А /по Удостоверение за издаден
лиценз № 000030-5847/29.07.2014 г./.
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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски
- управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за обект с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 89А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.3."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6176-08.08.2014/ /вх. № 0000306065-05.08.2014/
На 05.08.2014 г. с вх. № 000030-6065 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за обект с адрес: гр. Асеновград, ул. „Съединение” № 1 /по Удостоверение за
издаден лиценз № 000030-5839/29.07.2014 г./.
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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. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски
- управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за обект с адрес: гр. Асеновград, ул. „Съединение” № 1.
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 лотарийни игри:
4.1."НЮ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-6186-11.08.2014/ /вх. № 000030-612506.08.2014/
На 06.08.2014 г. с вх. № 000030-6125, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране и провеждане на моментна
лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” и утвърждаване на 21 /двадесет и един/ броя
образци на талони за участие в моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”,
разновидност „СБЪДНИ МЕЧТИТЕ СИ И ТВ МЕЧТА“ с общ брой 10 000 000 бр. и
номинална стойност – 2 лв., разновидност „ЛОТО +“ с общ брой 25 000 000 бр. и номинална
стойност – 2 лв., разновидност „МЕГА МИЛИОНИ“ с общ брой 10 000 000 бр. и номинална
стойност – 5 лв., разновидност „БИНГО ЛОТО“ с общ брой 10 000 000 бр. и номинална
стойност – 3 лв., разновидност „ЛОТО ЗОДИАК“ с общ брой 10 200 000 бр. и номинална
стойност – 2 лв., разновидност „ПЕЧАЛБА ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ: 20 ГОДИНИ ПО 3 000 ЛЕВА
НА МЕСЕЦ“ с общ брой 10 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., разновидност
„ПЕЧАЛБА ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ: 20 ГОДИНИ ПО 10 000 ЛЕВА НА МЕСЕЦ“ с общ брой 10 000
000 бр. и номинална стойност – 5 лв., нова разновидност „ЗЛАТНАТА 7“ с общ брой 10 000
000 бр. и номинална стойност – 2 лв.
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 „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, за
организиране на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”, изразяваща се във
въвеждането на нова разновидност с наименование „ЗЛАТНАТА 7“,
промяна в
разновидности: „СБЪДНИ МЕЧТИТЕ СИ И ТВ МЕЧТА“, „ЛОТО +“, „МЕГА МИЛИОНИ“,
„БИНГО ЛОТО“, „ЛОТО ЗОДИАК“, „ПЕЧАЛБА ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ: 20 ГОДИНИ ПО 3 000
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ЛЕВА НА МЕСЕЦ“ и „ПЕЧАЛБА ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ: 20 ГОДИНИ ПО 10 000 ЛЕВА НА
МЕСЕЦ“ .
II. Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ”.
III. Да бъдат утвърдени представените 21 /един/ броя образеци на талони за участие в
моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”, разновидност „СБЪДНИ МЕЧТИТЕ
СИ И ТВ МЕЧТА“ с общ брой 10 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв., разновидност
„ЛОТО +“ с общ брой 25 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв., разновидност „МЕГА
МИЛИОНИ“ с общ брой 10 000 000 бр. и номинална стойност – 5 лв., разновидност „БИНГО
ЛОТО“ с общ брой 10 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв., разновидност „ЛОТО
ЗОДИАК“ с общ брой 10 200 000 бр. и номинална стойност – 2 лв., разновидност „ПЕЧАЛБА
ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ: 20 ГОДИНИ ПО 3 000 ЛЕВА НА МЕСЕЦ“ с общ брой 10 000 000 бр. и
номинална стойност – 3 лв., разновидност „ПЕЧАЛБА ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ: 20 ГОДИНИ ПО 10
000 ЛЕВА НА МЕСЕЦ“ с общ брой 10 000 000 бр. и номинална стойност – 5 лв., нова
разновидност „ЗЛАТНАТА 7“ с общ брой 10 000 000 бр. и номинална стойност – 2 лв.
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 тото игри:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-620811.08.2014/ /вх. № 000030-6196-11.08.2014/
На 11.08.2014 г. с вх. № 000030-6196, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 6 ОТ 49” /по издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ 000030-6094/05.08.2014 г./
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.
На заседанието присъстваха г-н Б. Б. И. и г-жа Р. М. Г. Г-н И. представи
допълнителнение с вх. № 000030-6271-12.08.2014 г. към подаденото искане. Комисията
установи, че подадените документи отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” №
28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен директор,
Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2- 6 ОТ 49”.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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6. За тото игри (онлайн):
6.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-620611.08.2014/ /вх. № 000030-6195-11.08.2014/
На 11.08.2014 г. с вх. № 000030-6195, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- 6 ОТ 49” /по издадено Удостоверение за издаден
лиценз № 000030-2989/21.12.2013 г./
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.
На заседанието присъстваха г-н Б. Б. И. и г-жа Р. М. Г. Г-н И. представи
допълнителнение с вх. № 000030-6271-12.08.2014 г. към подаденото искане. Комисията
установи, че подадените документи отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” №
28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен директор,
Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- 6
ОТ 49”.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел десети. Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.“ГЕЙМЪР-2001“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6187-11.08.2014/ /вх. № 0000306130-07.08.2014/
На 07.08.2014 г. с писмо с вх. № 000030-6130/07.08.2014 г., Държавната комисия по
хазарта е уведомена за допуснати очевидни фактически грешки в Удостоверение за издаден
лиценз № 000030-6033/01.08.2014 г., издаден на „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, за игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
Грешките се изразяват в следното:
1. В Удостоверение за издаден лиценз № 000030-6033/01.08.2014 г. в списъка на
игралните автомати, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е допусната грешка в
изписването на наименование, тип и версия на игралните автомати, изразяващи се в следното:
1. На позиция № 87 в таблицата с игралните автомати е изписано грешно
наименование на игрален автомат:
87.

Wonder 4

VIRIDIAN

Aristocrat Technologies Ltd.

DX101378V

2342

1

Вярното изписване на наименование на игрален автомат на позиция № 87 в таблицата
с игралните автомати е:
87. Sky Rider – Golden Amulet

VIRIDIAN

Aristocrat Technologies Ltd.

DX101378V

2375

1

2. На позиции № 17 и № 46 в таблицата с игралните автомати са изписани грешно тип
и версия на игралните автомати:
17.

CGI

Multi Magic Classic

„Казино игри и иновации“ ЕООД

0509

2337

1
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WMS

MULTI-GAME GAME 4

WMS Gaming Inc.

38
W2298643

2329

1

Вярното изписване на тип и версия на игралните автомати на позиции № 17 и № 46 в
таблицата с игралните автомати е:
17.
46.

CGI
WMS

Multi Magic 6
Multi-Game Game Chest 4

„Казино игри и иновации“ ЕООД
WMS Gaming Inc.

0509
W2298643

2337
2329

1
1

Предвид гореизложенто и на основание чл. 27, ал. 3 от ЗХ Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Поправя очевидна фактическа грешка и отразява в издадено Удостоверение за
издаден лиценз № 000030-6130/01.08.2014 г. в списъка на игралните автомати, които ще
бъдат експлоатирани в игралната зала както следва:
1. Погрешно изписано наименование на игрален автомат на позиция № 87:
87.

Wonder 4

VIRIDIAN

Aristocrat Technologies Ltd.

DX101378V

2342

1

да се поправи, като вярното изписване е:
87.

Sky Rider – Golden Amulet

VIRIDIAN

Aristocrat Technologies Ltd.

DX101378V

2375

1

2. Погрешно изписани тип и версия на игралните автомати на позиции № 17 и №
46:
17.
46.

CGI
WMS

Multi Magic Classic
MULTI-GAME GAME 4

„Казино игри и иновации“ ЕООД
WMS Gaming Inc.

0509
W2298643

2337
2329

1
1

да се поправят, като вярното изписване е:
17.
46.

CGI
WMS

Multi Magic 6
Multi-Game Game Chest 4

„Казино игри и иновации“ ЕООД
WMS Gaming Inc.

0509
W2298643

2337
2329

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел единадесети - Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-6178 от 08.08.2014 г.
На 19.06.2014 г. с вх. № 000030-4467, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 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 в игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. „Райко Даскалов“ № 2.
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. № 0000304878/26.06.2014 г. бе изискано представянето на допълнителни документи.
На основание чл. 33, ал. 5, изр. 3 от ЗХ, с писмо вх. № 000030-6068/05.08.2014 г.,
искателят моли за удължаване на срока за предоставяне на документи по подаденото писмено
искане.
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 „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране

1
1
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на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Райко Даскалов“ №
2.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. Докладна записка с изх. № 913 от 11.08.2014 г.
На 28.04.2014 г. с писмо вх. № 1082 в Държавната комисия по хазарта (ДКХ) бе
получена информация от НАП за просрочени и необезпечени публични задължения на
“ТИ –ВИ- 67“ ООД в размер на 5523 лв.
С уведомително писмо изх. № 584/08.05.2014 г., изпратено отново на 26.05.2014 г.,
ДКХ изиска да се представи удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на
задължения.
В указания в писмото срок дружеството не представи удостоверение по чл. 87, ал. 6
от ДОПК за липса на задължения.
Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗХ, когато лицето по чл. 4 от ЗХ има
просрочено публично задължение в размер над 5 000 лв. и не е представило обезпечение в
размер на главницата и лихвите, Комисията прилага принудителна административна мярка
– отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз.
По предложение № 713/26.06.2014г. на свое заседание ДКХ взе решение за откриване
на процедура за временно отнемане за срок от три до шест месеца на лиценза за
организиране на хазартни игри с игрални автомати на фирма “ТИ- ВИ- 67“ ООД. С писмо с
изх. № 791/03.07.2014 г. организаторът бе уведомен за решението на комисията и му бе
предоставена възможност в 30 /тридесет/ дневен срок да представи писмени доказателства
за погасяване на публичните задължения или за тяхното обезпечение в размера на
главницата и лихвите.
На 11.08.2014 г. по електронната поща на ДКХ е получено писмо от “ТИ –ВИ- 67“
ООД, ведно със сканирано копие от платежното нареждане за внесения данък хазартна
дейност за второто тримесечие на 2014 г. и удостоверение по чл. 87 за липсата на
задължения на “ТИ –ВИ- 67“ ООД.
Предвид гореизложеното Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Прекратява процедурата за временно отнемане за срок от три до шест месеца на
лиценза за организиране на хазартни игри с игрални автомати на фирма “ТИ- ВИ67“ ООД.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел дванадесети - Разни:
1.1. ."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6227-12.08.2014//вх. № 000030-612907.08.2014/
На 07.08.2014 г. с вх. № 000030-6129, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрално казино с
адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, община Петрич, казино „EFBET”.
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 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
СИТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано заедно и поотделно от Митко
Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев - управители, за подмяна на 3 /три/ броя и
увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” №
22, землището на с. Чучулигово, община Петрич, казино „EFBET”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

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

