РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-6452
Гр. София, 20.08.2014 г.
Днес, 20 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-н Тодор Керанов и г-н
Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Разглеждане на заявления за утвърждаване на тип, версия и
модификация на игрално оборудване и за утвърждаване на игрален софтуер на
комуникационно оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел втори. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата, вписани
в Търговския регистър:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6379-19.08.2014/ /вх. № 000030-559024.07.2014/
Раздел трети. 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."МИЛЕНИУМ-МВ" ЕООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-6353-19.08.2014/ /вх. №
000030-5198-09.07.2014/
Раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."УДАЧА КЛУБ СОФИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6367-19.08.2014/ /вх. №
000030-3330-20.05.2014/
1.2."ДЖОКЕР КЛУБ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-6357-19.08.2014/ /вх. № 000030-629915.08.2014/
1.3."АБ И МД" ООД, гр. Първомай /изх. № 000030-6365-19.08.2014/ /вх. № 000030-594331.07.2014/
1.4."КАЗИНО САЛОН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6368-19.08.2014/ /вх. № 0000305957-31.07.2014/
1.5."ВИКИ - 90" ЕООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-6350-19.08.2014/ /вх. № 0000306136-07.08.2014/
1.6."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6351-19.08.2014/ /вх. № 000030-613707.08.2014/
1.7."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6352-19.08.2014/ /вх. № 000030-613807.08.2014/
1.8."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-6356-19.08.2014/ /вх. № 000030-615708.08.2014/
1.9.ЕТ "ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ", гр. Пловдив /изх. № 000030-6355-19.08.2014/ /вх. № 0000306194-11.08.2014/
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1.10."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6363-19.08.2014/ /вх. № 000030-625112.08.2014/
1.11."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6361-19.08.2014/ /вх. № 000030-625212.08.2014/
1.12."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-6358-19.08.2014/ /вх. №
000030-6253-12.08.2014/
1.13."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6370-19.08.2014/ /вх. № 000030-629514.08.2014/
1.14."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6362-19.08.2014/ /вх. № 0000306300-15.08.2014/
1.15."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6366-19.08.2014/ /вх. № 000030-625912.08.2014/
1.16."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6364-19.08.2014/ /вх. № 000030-626912.08.2014/
1.17."ВИВА ГЕЙМ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-6373-19.08.2014/ /вх. № 000030-627012.08.2014/
1.18."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-6378-19.08.2014/ /вх. № 000030-629614.08.2014/
1.19."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6380-19.08.2014/ /вх. № 000030-630515.08.2014/
1.20."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6381-19.08.2014/ /вх. № 000030-630615.08.2014/
1.21."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6382-19.08.2014/ /вх. № 000030-630715.08.2014/
2. За лото игри:
2.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6369-19.08.2014/ /вх. № 000030-616008.08.2014/
3. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6371-19.08.2014/ /вх. № 000030-616108.08.2014/
4. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6372-19.08.2014/ /вх. № 000030-616208.08.2014/
Раздел пети. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представените по чл.
22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта от организаторите на хазартни игри правила:
1.За игри в игрално казино:
1.1."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6360-19.08.2014/ /вх. № 0000306288-13.08.2014/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6354-19.08.2014/ /вх. № 000030-6158-08.08.2014/
2.2.СД "ПАНО И САНИ - АВРАМОВ И СИЕ", гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-635919.08.2014/ /вх. № 000030-6022-31.07.2014/
Раздел шести. Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-6375/19.08.2014 г.
Раздел седми. Разни.
По раздел първи - Разглеждане на заявления за утвърждаване на тип, версия и
модификация на игрално оборудване и за утвърждаване на игрален софтуер на
комуникационно оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД /изх. № П-000030-6374-19.08.2014 г./,/вх. № И-000030
6254-12.08.2014г./

Стр. 3
На 12.08.2014 г. с вх. № 000030-6254 е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД за утвърждаване на игрален софтуер на комуникационно оборудване по
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и
начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Да бъде утвърдена представената от „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, ул. „Алабин” No 34, ЕИК:
130134141, представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски – изпълнителен директор и
Соня Николаева Николова – председател на СД, игрален софтуер на комуникационно
оборудване Elephant RGS, версия GS 4.1 за онлайн залагания, който може да се експлоатира в
страната, както следва:
1. ВЕРСИЯ НА ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ
ЗА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

Наименование

Elephant RGS

1.

Версия

GS 4.1

Протокол от изпитване №

КС-010 от 30.07.2014 г.
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител
Заявител
Производствен (сериен)
номер

1401-201

Година на производство

2014 г.
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Онлайн залагания:

1. 00109 - Игри с игрални автомати:
1 20 Star Party;
2 40 Shining;
3 40 Treasures;
4 African Magic;
5 Alaska Wild;
6 American Gigolo;
7 Australian Magic;
8 Aztec Express;
9 Banana Party;
10 Bavarian Forest;
11 Beetle Star;
12 Brilliants Hot;
13 Bye Bye Spy Guy;
14 Columbus Treasure;
15 Combat Romance;
16 Dancing Dragons;
17 Desert Tales;
18 Disco Babylon;
19 Duck of Luck;
20 Duck of Luck Returns;
21 English Rose;
22 Forest Nymph;
23 Fortune Fish;
24 Full of Luck;
25 Fusion Fruit Beat;
26 Gaelic Warrior;
27 Golden Acorn;
28 Golden Flower of Life;
29 Groovy Automat;
30 Horse Race;
31 Island Vacation;
32 Jade Heaven;
33 Jaguar Warrior;
34 Jolly Beluga Whales;
35 Lucky 3 Penguins;
36 Lucky Clover;
37 Lucky Dollar;
38 Magician Dreaming;
39 Mighty Kraken;
40 Mighty Rex;
41 Milady X 2;
42 Misty Forest;
43 Mountain Song Quechua;
44 Mystic Wreck;
45 Navy Girl;
46 Nordic Song;
47 Penguin Party;
48 Pot’o Luck;
49 Power of Ankh;
50 Purple Fruits;
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Purple Hot 2;
Pyramid of Gold;
Sapphire Lagoon;
Shining Treasures;
The Great Cabaret;
Tibetan Song;
Treasure Hill;
Treasure Kingdom;
Tropic Dancer;
Viking’s Fun;
Virtual Roulette;
Wild Clover;
Wild Hills;
Bingo Best;
Bingo Fast.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД /изх. № П-000030-6377-19.08.2014 г./,/вх. № И000030-6324-18.08.2014г./
На 18.08.2014 г. с вх. № 000030-6324 е подадено писмено заявление от „ЕВРО
ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на типове, версии и модификации по чл. 22,
ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи
се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8
от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Да бъде утвърдена представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151, район р-н
Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК: 130947038,
представлявано от Владимир Петров Доков, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което
може да се експлоатира в страната, както следва:
1. ИГРАЛEН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

EGYPT QUEST MULTI-1

Тип

EGT-VS7 / EGT-VS10-2

Протокол от изпитване №

ИА-2394 от 12.08.2014 г.,
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Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
EGT-VS7 – 96350;
EGT-VS10-2 - 93515
2014 г.
Видео слот:
1. 20 SUPER HOT EGYPT QUEST;
2. BURNING HOT EGYPT QUEST;
3. RISE OF RA II EGYPT QUEST;
4. EGYPT SKY EGYPT QUEST;
5. HALLOWEEN EGYPT QUEST;
6. CIRCUS BRILLIANT EGYPT QUEST;

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори - Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата,
вписани в Търговския регистър:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-6379-19.08.2014/ /вх. № 0000305590-24.07.2014/
На 24.07.2014 г. с вх. № 000030-5590, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
37, ал. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка и чл. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете
на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „КАЗИНО
ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Ами
Буе”, № 1, ет. 3, ап. 9, ЕИК: 200778067, представлявано от Борислав Павлов Иванов –
управител, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети - Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
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1. Игри с игрални автомати:
1.1."МИЛЕНИУМ-МВ" ЕООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-6353-19.08.2014/ /вх. №
000030-5198-09.07.2014/
На 09.07.2014 г. с вх. № 000030-5198, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИЛЕНИУМ-МВ” ООД,
гр. Димитровград, 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. Димитровград, 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 не е спазен законовият срок за подаване на писменото искане,
поради което „МИЛЕНИУМ-МВ” ООД, гр. Димитровград не може да се ползва от правната
възможност предвидена в чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 и чл. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят предлага на членовете на Държавната комисия по
хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„МИЛЕНИУМ-МВ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, област
Хасково, бул. „България” № 1, ЕИК: 126649840, представлявано от Митко Стоянов Желязков
– управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, бул. „България” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."УДАЧА КЛУБ СОФИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6367-19.08.2014/ /вх. №
000030-3330-20.05.2014/
На 20.05.2014 г. с вх. № 000030-3330, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УДАЧА КЛУБ
СОФИЯ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 20 /двадесет/ броя игрални автомата с 25 /двадесет
и пет/ броя игрални места с 20 /двадесет/ броя игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ броя
игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане”, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 31.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„УДАЧА КЛУБ СОФИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Изгрев”, ж.к. „Дианабад”, бл. 61, ет. 4, ап. 10, ЕИК 201052913, представлявано от Димитър
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Любомиров Киров – управител, за подмяна 20 /двадесет/ броя игрални автомата с 25
/двадесет и пет/ броя игрални места с 20 /двадесет/ броя игрални автомата с 25 /двадесет и
пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане”, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 31.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УДАЧА КЛУБ СОФИЯ” ЕООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ДЖОКЕР КЛУБ" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-6357-19.08.2014/ /вх. № 0000306299-15.08.2014/
На 15.08.2014 г. с вх. № 000030-6299, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД,
гр. Русе, 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.
Омуртаг, област Търговище, ул.“Неофит Рилски“ № 10.
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
„ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, кв. „Родина“, ул.
„Сакар планина” № 2, бл. „Верила“, вх. В, ет. 5, ЕИК: 117518589, представлявано от Деян
Великов Делийски - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Омуртаг, област Търговище, ул. „Неофит Рилски” № 10.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД, гр. Русе,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."АБ И МД" ООД, гр. Първомай /изх. № 000030-6365-19.08.2014/ /вх. № 000030-594331.07.2014/
На 31.07.2014 г. с вх. № 000030-5943, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АБ И МД” ООД, гр.
Първомай,за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Първомай, област Пловдив, ул. „Княз Борис I” № 1 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АБ И МД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, област Пловдив, ул.
„Симеон Велики” № 34, ЕИК: 115131330, представлявано от Боряна Стефанова Маринова управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Първомай,
област Пловдив, ул. „Княз Борис I” № 1 Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АБ И МД” ООД, гр. Първомай,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."КАЗИНО САЛОН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6368-19.08.2014/ /вх. № 0000305957-31.07.2014/
На 31.07.2014 г. с вх. № 000030-5957, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО САЛОН”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, увеличение с 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. Кърджали, ул. „Тутракан” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал.1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО САЛОН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, бул. „Мадрид” № 2А, ЕИК: 201230223, представлявано от Георги Петков
Карагьозов - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 3 /три/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Тутракан” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО САЛОН” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."ВИКИ - 90" ЕООД, гр. Димитровград /изх. № 000030-6350-19.08.2014/ /вх. № 0000306136-07.08.2014/
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На 07.08.2014г. с вх. № 000030-6136 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИКИ 90” ЕООД, гр.
Димитровград за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, бул. „България” № 1, ет. 0, офис № 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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ВИКИ 90” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, бул. „България” №
1, ЕИК: 040485999, представлявано от Валентин Желязков Кузев – управител, за подмяна на
3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, бул. „България” № 1,
ет. 0, офис № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИКИ 90” ЕООД, гр. Димитровград
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6351-19.08.2014/ /вх. № 000030-613707.08.2014/
На 07.08.2014г. с вх. № 000030-6137 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Павликени,
ул. „Атанас Хаджиславчев” № 5.
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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Павликени,
ул. „Атанас Хаджиславчев” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6352-19.08.2014/ /вх. № 000030-613807.08.2014/
На 07.08.2014г. с вх. № 000030-6138 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Бургас, комплекс
„Изгрев”, бл. 106.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал.
9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І.Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
комплекс „Изгрев”, бл. 106.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.8."ГОЧЕВ - СТАР" ООД, гр. София /изх. № 000030-6356-19.08.2014/ /вх. № 000030-615708.08.2014/
На 08.08.2014 г. с вх. № 000030-6157, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЧЕВ - СТАР” ООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 10 /десет/ броя игрални места с 10
/десет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места, в резултат на което има
увеличение в броя на игралните автомати, и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Александър Екзарх” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал.
9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГОЧЕВ - СТАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
ул. “Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557, представлявано от Димитър Михайлов Петков –
управител, и Сотир Ангелов Гочев - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1 /един/
брой игрален автомат с 10 /десет/ броя игрални места с 10 /десет/ броя игрални автомата с 10
/десет/ броя игрални места, в резултат на което има увеличение в броя на игралните автомати,
в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Александър Екзарх” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГОЧЕВ - СТАР” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.9.ЕТ "ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ", гр. Пловдив /изх. № 000030-6355-19.08.2014/ /вх. №
000030-6194-11.08.2014/
На 11.08.2014 г. с вх. № 000030-6194, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ВАЛЕНТИН
ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, Правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност и Изисквания за
игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ,
разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев”, ПИ 2202 в УПИ І – автогара, кв. 4 по
плана на кв. Христо Ботев – север.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Южен”, ул. „Васил Ихчиев” № 38, ЕИК: 040180780, представляван от Валентин Димитров
Думчев /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев”, ПИ 2202 в УПИ І – автогара, кв. 4 по плана на
кв. Христо Ботев – север.
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „Валентин Думчев”, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, Правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност и Изисквания за
игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ,
разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.10."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6363-19.08.2014/ /вх. № 000030-625112.08.2014/
На 12.08.2014 г. с вх. № 000030-6251, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Тодор
Александров” № 14, АХК „Анел“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал.
9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Тодор Александров” №14, АХК „Анел”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.11."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-6361-19.08.2014/ /вх. № 000030-625212.08.2014/
На 12.08.2014 г. с вх. № 000030-6252, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София,
за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София,
район „Витоша”, ул. „Александър Пушкин” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Витоша”, ул. „Александър Пушкин” № 5.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.12."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-6358-19.08.2014/ /вх.
№ 000030-6253-12.08.2014/
На 12.08.2014 г. с вх. № 000030-6253, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ и намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис ІІІ” № 2, хотел „Ростов”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал.
9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Антон
Георгиев Михов и Руди Христов Баков, за подмяна на 6 /шест/ и намаление с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис ІІІ” № 2, хотел „Ростов”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.13."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6370-19.08.2014/ /вх. № 0000306295-14.08.2014/
На 14.08.2014 г. с вх. № 000030-6295, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Ломско шосе” № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„ТЕМАКС КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 831038892, представлявано от Веселин Благовестов Матеев -
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управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Ломско шосе” № 61.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.14."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-6362-19.08.2014/ /вх. № 0000306300-15.08.2014/
На 15.08.2014 г. с вх. № 000030-6300, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Асен Златаров” № 2А, хотел „Елена”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн
- управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Асен Златаров”
№ 2А, хотел „Елена.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.15."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6366-19.08.2014/ /вх. № 0000306259-12.08.2014/
На 12.08.2014 г. с вх. № 000030-6259, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за 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.
Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 32.
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. 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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна с 5 пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Троян,
област Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 32.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.16."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-6364-19.08.2014/ /вх. № 0000306269-12.08.2014/
На 12.08.2014 г. с вх. № 000030-6269, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Княгиня Мария Луиза“ № 63.
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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Княгиня Мария Луиза“ № 63.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.17."ВИВА ГЕЙМ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-6373-19.08.2014/ /вх. № 000030-627012.08.2014/
На 12.08.2014 г. с вх. № 000030-6270, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИВА ГЕЙМ” ЕООД, гр. Варна, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
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организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
бул.“Владислав Варненчик“ № 110.
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
„ВИВА ГЕЙМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, бул.
„Владислав Варненчик” № 110, ЕИК: 148138275, представлявано от Антон Хараламбиев
Димитров - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 110.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИВА ГЕЙМ” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.18."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-6378-19.08.2014/ /вх. № 0000306296-14.08.2014/
На 14.08.2014 г. с вх. № 000030-6296, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Оборище“, ул. „Янко Сакъзов“ № 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КУИНС ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Оборище“, ул. „Янко Сакъзов“ № 76.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.19."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6380-19.08.2014/ /вх. № 000030-630515.08.2014/
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На 15.08.2014 г. с вх. № 000030-6305, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр.
Пловдив, за увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, район „Северен”, ул. „Оборище” № 20.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”,
ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев –
управител, и Цветелина Иванова Четрафилова - управител, заедно и поотделно, за увеличение
с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Северен”,
ул. „Оборище” № 20.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.20."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6381-19.08.2014/ /вх. № 000030-630615.08.2014/
На 15.08.2014 г. с вх. № 000030-6306, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр.
Пловдив, за увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 115.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”,
ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев –
управител, и Цветелина Иванова Четрафилова - управител, заедно и поотделно, за увеличение
с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр Пловдив, ул. „Никола
Вапцаров” № 115.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.21."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6382-19.08.2014/ /вх. № 000030-630715.08.2014/
На 15.08.2014 г. с вх. № 000030-6307, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО” ООД, гр.
Пловдив, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, бул. „Руски“ № 70, хотел „Лайпциг“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКАО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя
Бъкстон” № 99, ЕИК: 115515879, представлявано от Динко Георгиев Миленчев – управител и
Гаврил Тодоров Четрафилов - управител, заедно и поотделно, за увеличение с 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 70, хотел „Лайпциг.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За лото игри:
2.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6369-19.08.2014/ /вх. № 000030-616008.08.2014/
На 08.08.2014 г. с вх. № 000030-6160, 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 12 /дванадесет/ броя букмейкърски пункта и откриване на 1 /един/ брой
букмейкърски 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 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:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
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1. гр. София, община Столична, област София град, ул. „Неофит Рилски“ № 63.
2. гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, ул. „Ген. Гурко“ № 32;
3. гр. Генерал Тошево, област Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Г.С.Раковски“
№ 8;
4. гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, кв. „Банево“, ул. „Хаджи Димитър“ №
6;
5. гр. Банско, община Банско, област Благоевград, ул. „Пирин“ № 1 а;
6. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ж.к. „Тракия“, ж.с.к. „Люляк“,
бл. № 202, вх. А;
7. гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив, ул. „Възраждане“ № 17;
8. гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, ул. „Миньорска“ № 30 б;
9. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, бул. „Александър
Стамболийски“ № 115 (секция № 4, вх. F);
10. гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, ул. „Търговска“ №
72;
11. гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, ж.к. „Българка“ № 71 А;
12. гр. София, община Столична област София град, ж.к. „Суха река“, бл. 18,
между вх. Б и вх. В.
ІІ.Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Тодор Страшимиров“ № 6 А;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6371-19.08.2014/ /вх. № 000030-616108.08.2014/
На 08.08.2014 г. с вх. № 000030-6161, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания
с коне и кучета „СПОРТ ШАНС”, изразяваща се в закриване на 12 /дванадесет/ броя
букмейкърски пункта и откриване на 1 /един/ брой букмейкърски 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 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 резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета „СПОРТ ШАНС”.
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
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1. гр. София, община Столична, област София град, ул. „Неофит Рилски“ № 63.
2. гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, ул. „Ген. Гурко“ № 32;
3. гр. Генерал Тошево, област Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Г.С.Раковски“ №
8;
4. гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, кв. „Банево“, ул. „Хаджи Димитър“ № 6;
5. гр. Банско, община Банско, област Благоевград, ул. „Пирин“ № 1 а;
6. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ж.к. „Тракия“, ж.с.к. „Люляк“, бл. №
202, вх. А;
7. гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив, ул. „Възраждане“ № 17;
8. гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, ул. „Миньорска“ № 30 б;
9. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“
№ 115 (секция № 4, вх. F);
10. гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, ул. „Търговска“ № 72;
11. гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, ж.к. „Българка“ № 71 А;
12. гр. София, община Столична област София град, ж.к. „Суха река“, бл. 18, между
вх. Б и вх. В.
ІІ.Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1.гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Тодор Страшимиров“ № 6 А;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти:
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6372-19.08.2014/ /вх. № 000030-616208.08.2014/
На 08.08.2014 г. с вх. № 000030-6162, 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 12 /дванадесет/ броя букмейкърски
пункта и откриване на 1 /един/ брой букмейкърски 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 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. София, община Столична, област София град, ул. „Неофит Рилски“ № 63.
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2. гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, ул. „Ген. Гурко“ № 32;
3. гр. Генерал Тошево, област Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Г.С.Раковски“
№ 8;
4. гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, кв. „Банево“, ул. „Хаджи Димитър“ №
6;
5. гр. Банско, община Банско, област Благоевград, ул. „Пирин“ № 1 а;
6. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ж.к. „Тракия“, ж.с.к. „Люляк“,
бл. № 202, вх. А;
7. гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив, ул. „Възраждане“ № 17;
8. гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, ул. „Миньорска“ № 30 б;
9. гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, бул. „Александър
Стамболийски“ № 115 (секция № 4, вх. F);
10. гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, ул. „Търговска“ №
72;
11. гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, ж.к. „Българка“ № 71 А;
12. гр. София, община Столична област София град, ж.к. „Суха река“, бл. 18, между
вх. Б и вх. В.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Тодор Страшимиров“ № 6 А;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представените по
чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта от организаторите на хазартни игри правила:
1.За игри в игрално казино:
1.1."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-6360-19.08.2014/ /вх. № 0000306288-13.08.2014/
На 13.08.2014 г. с вх. № 000030-6288 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр.
Пловдив за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Пловдив, район Централен, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел
„Тримонциум Принцес”.
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
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните
директори: Хедър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо
тримата изпълнителни директори само заедно, в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, район
„Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."НАВИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-6354-19.08.2014/ /вх. № 000030-615808.08.2014/
На 08.08.2014 г. с вх. № 000030-6158, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАВИ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Съзаклятие” № 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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване 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
„НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев Главински – управител, за
игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Съзаклятие” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАВИ” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2.СД "ПАНО И САНИ - АВРАМОВ И СИЕ", гр. Горна Оряховица /изх. № 0000306359-19.08.2014/ /вх. № 000030-6022-31.07.2014/
На 31.07.2014 г. с вх. № 000030-6022, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ПАНО И САНИ –
АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, ул. “Васил Левски” № 19.
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 СД
„ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ” със седалище и адрес на управление: гр. Горна
Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 3, ЕИК: 040238059, представлявано от
Йордан Филипов Аврамов и Димитър Савов Димитров, заедно и поотделно, за игрална зала с
адрес: гр. Велико Търново, ул. “Васил Левски” № 19.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И
СИЕ”, гр. Горна Оряховица, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести - Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-6375/19.08.2014 г.
На 08.07.2014 г. с вх. № 000030-5151, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА”
ЕООД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Шумен, район „Център“, ул.
„Цар Освободител“ № 64.
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 изх. № 0000305410/18.07.2014 г., бе изискано представянето на допълнителни документи.
На 18.08.2014 г. с писмо вх. № 000030-6313, искателят моли за удължаване на
срока за предоставяне на документи по подаденото писмено искане на основание чл. 33, ал. 5,
изр. 3 от ЗХ, с оглед на наличието на правна и фактическа сложност по предоставянето на
удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.
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 „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София, за издаване на лиценз
за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Шумен, район „Център“, ул. „Цар Освободител“ № 64.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма

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

