РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-7403
Гр. София, 26.09.2014 г.
Днес, 26 септември 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 и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 1085/24.09.2014
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 писмени искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-7155-25.09.2014/ /вх. №
000030-6602-05.09.2014/
Раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."ИЙСТ МГ ИНВЕСТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7038-18.09.2014/ /вх. № 0000306941-16.09.2014/
1.2."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7154-25.09.2014/ /вх. № 0000307065-19.09.2014/
1.3."ПРИЗМА 08" ЕООД, гр. Павликени /изх. № 000030-7223-25.09.2014/ /вх. № 000030-713323.09.2014/
2. За лото игри:
2.1."ДИЛОТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-7251-25.09.2014/ /вх. № 000030-675412.09.2014/
2.2."ДИЛОТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-7258-25.09.2014/ /вх. № 000030-675412.09.2014/
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."МЕРИКАН 2000" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-7057-19.09.2014/ /вх. № 000030-655502.09.2014/
1.2."БРИЗ - М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7058-19.09.2014/ /вх. № 000030-655902.09.2014/
1.3."КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Кубрат /изх. № 000030-7047-18.09.2014/ /вх. №
000030-6595-05.09.2014/
1.4."КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Кубрат /изх. № 000030-7048-18.09.2014/ /вх. №
000030-6596-05.09.2014/
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1.5."ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7049-18.09.2014/ /вх. № 0000306702-11.09.2014/
1.6."ПИТ 2000" ООД, гр. София /изх. № 000030-7039-18.09.2014/ /вх. № 000030-676412.09.2014/
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7157-25.09.2014/ /вх. № 000030-515108.07.2014/
1.2."КА & РЕ ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-7171-25.09.2014/ /вх. № 000030-657003.09.2014/
1.3."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7214-25.09.2014/ /вх. № 0000305800-29.07.2014/
Раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обект, в който
са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."СИТ-33 ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-7159-25.09.2014/ /вх. № 000030-647825.08.2014/
1.2."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ ООД" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-7182-25.09.2014/ /вх. №
000030-6601-05.09.2014/
1.3."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7215-25.09.2014/ /вх. № 000030-658604.09.2014/
1.4."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7216-25.09.2014/ /вх. № 000030-654529.08.2014/
Раздел осми. Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за организиране на
хазартни игри онлайн:
1. Игри в игрално казино (онлайн):
1.1."ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-725925.09.2014/ /вх. № 000030-6614-05.09.2014/
Раздел девети. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7053-19.09.2014/ /вх. № 000030-687415.09.2014/
1.2."ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-7162-25.09.2014/ /вх. №
000030-7034-18.09.2014/
1.3."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7219-25.09.2014/ /вх. №
000030-7102-23.09.2014/
1.4."ИМПЕРИАЛ 55" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-7244-25.09.2014/ /вх. № 000030-668210.09.2014/
1.5."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-7238-25.09.2014/ /вх. № 000030-693015.09.2014/
1.6."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7237-25.09.2014/ /вх. № 0000307075-19.09.2014/
1.7."КАЗИНО ДИАМАНТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7248-25.09.2014/ /вх. № 0000306939-16.09.2014/
2.За игри с игрални автомати:
2.1."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7163-25.09.2014/ /вх. № 0000306564-03.09.2014/
2.2."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-7161-25.09.2014/ /вх. № 000030-6565-03.09.2014/
2.3."Геймър-2001" ООД, гр. София /изх. № 000030-7061-19.09.2014/ /вх. № 000030-656603.09.2014/
2.4."Геймър-2001" ООД, гр. София /изх. № 000030-7160-25.09.2014/ /вх. № 000030-656803.09.2014/
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2.5."КАРИНА" ООД, гр. София /изх. № 000030-7181-25.09.2014/ /вх. № 000030-708219.09.2014/
2.6."ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ" ЕТ, гр. Карлово /изх. № 000030-7098-23.09.2014/ /вх. №
000030-6683-10.09.2014/
2.7."ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ" ЕТ, гр. Карлово /изх. № 000030-7099-23.09.2014/ /вх. №
000030-6688-10.09.2014/
2.8."ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево/изх. № 000030-7056-19.09.2014/ /вх. № 000030-669210.09.2014/
2.9."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7045-18.09.2014/ /вх. №
000030-6713-11.09.2014/
2.10."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7044-18.09.2014/ /вх. №
000030-6711-11.09.2014/
2.11."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7192-25.09.2014/ /вх. №
000030-6710-11.09.2014/
2.12."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7196-25.09.2014/ /вх. №
000030-6708-11.09.2014/
2.13."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7195-25.09.2014/ /вх. №
000030-6707-11.09.2014/
2.14."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7191-25.09.2014/ /вх. №
000030-6706-11.09.2014/
2.15."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7194-25.09.2014/ /вх. №
000030-6705-11.09.2014/
2.16."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7193-25.09.2014/ /вх. №
000030-6704-11.09.2014/
2.17."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7055-19.09.2014/ /вх. № 0000306760-12.09.2014/
2.18."ХАЗАРТ 08" ООД, гр. София /изх. № 000030-7043-18.09.2014/ /вх. № 000030-677712.09.2014/
2.19."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-705018.09.2014/ /вх. № 000030-6768-12.09.2014/
2.20."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-705218.09.2014/ /вх. № 000030-6770-12.09.2014/
2.21."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-705118.09.2014/ /вх. № 000030-6771-12.09.2014/
2.22."ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-7040-18.09.2014/ /вх. №
000030-6812-15.09.2014/
2.23."ЗИТА ПАРТНЕРС" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7054-19.09.2014/ /вх. № 0000306873-15.09.2014/
2.24."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-7165-25.09.2014/ /вх. №
000030-6957-17.09.2014/
2.25."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-7164-25.09.2014/ /вх. №
000030-6958-17.09.2014/
2.26."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-7174-25.09.2014/ /вх. №
000030-6933-16.09.2014/
2.27."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-7177-25.09.2014/ /вх. №
000030-7068-19.09.2014/
2.28."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-7170-25.09.2014/ /вх. № 0000306934-16.09.2014/
2.29."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7149-24.09.2014/ /вх. № 0000306936-16.09.2014/
2.30."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7150-24.09.2014/ /вх. № 0000306937-16.09.2014/
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2.31."БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-7175-25.09.2014/ /вх. № 000030-694716.09.2014/
2.32."БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-7173-25.09.2014/ /вх. № 000030-694816.09.2014/
2.33."БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-7172-25.09.2014/ /вх. № 000030-694916.09.2014/
2.34."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7156-25.09.2014/ /вх. № 0000306551-02.09.2014/
2.35."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7176-25.09.2014/ /вх. № 0000306954-17.09.2014/
2.36."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7169-25.09.2014/ /вх. № 000030-693516.09.2014/
2.37."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7185-25.09.2014/ /вх. № 000030-702418.09.2014/
2.38."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7184-25.09.2014/ /вх. № 000030-706719.09.2014/
2.39."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7180-25.09.2014/ /вх. № 0000307070-19.09.2014/
2.40."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7179-25.09.2014/ /вх. № 0000307071-19.09.2014/
2.41."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7178-25.09.2014/ /вх. № 0000307072-19.09.2014/
2.42."БРИЗ - М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7151-25.09.2014/ /вх. № 000030-668910.09.2014/
2.43."БРИЗ - М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7152-25.09.2014/ /вх. № 000030-669010.09.2014/
2.44."БРИЗ - М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7153-25.09.2014/ /вх. № 000030-669110.09.2014/
2.45."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7059-19.09.2014/ /вх. № 000030-669310.09.2014/
2.46."ЕсОеСБг" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7042-18.09.2014/ /вх. № 000030-676212.09.2014/
2.47."ЕКЗА ГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7218-25.09.2014/ /вх. № 000030-676112.09.2014/
2.48."КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7217-25.09.2014/ /вх. №
000030-6759-12.09.2014/
2.49."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-7230-25.09.2014/ /вх. № 000030-712623.09.2014/
2.50."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-7232-25.09.2014/ /вх. № 000030-712723.09.2014/
2.51."ЕВРОПЕТРОЛ ЕООД" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7221-25.09.2014/ /вх. №
000030-7105-23.09.2014/
2.52."ЕВРОПЕТРОЛ" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7222-25.09.2014/ /вх. № 000030-710923.09.2014/
2.53."СИЙ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7229-25.09.2014/ /вх. № 000030-699917.09.2014/
2.54."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7227-25.09.2014/ /вх. №
000030-6699-10.09.2014/
2.55."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7228-25.09.2014/ /вх. № 0000306700-10.09.2014/
2.56."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7225-25.09.2014/ /вх. № 000030-663009.09.2014/
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2.57."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-7224-25.09.2014/ /вх. № 000030-669710.09.2014/
2.58."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-7226-25.09.2014/ /вх. №
000030-7107-23.09.2014/
2.59."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-7220-25.09.2014/ /вх. №
000030-7066-19.09.2014/
2.60."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7240-25.09.2014/ /вх. № 000030-657303.09.2014/
2.61."ЕМБО" ЕООД, гр. Своге /изх. № 000030-7242-25.09.2014/ /вх. № 000030-651227.08.2014/
2.62."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7235-25.09.2014/ /вх. № 0000307130-23.09.2014/
2.63."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7236-25.09.2014/ /вх. № 0000306755-12.09.2014/
2.64."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7231-25.09.2014/ /вх. № 0000306756-12.09.2014/
2.65."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7233-25.09.2014/ /вх. № 0000306757-12.09.2014/
2.66."БОНЕВ ГЕЙМ" ООД, гр. Банкя /изх. № 000030-7245-25.09.2014/ /вх. № 000030-707919.09.2014/
2.67."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-7243-25.09.2014/ /вх. № 000030-706219.09.2014/
2.68."БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД" ЕООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-7241-25.09.2014/
/вх. № 000030-7031-18.09.2014/
2.69."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-7239-25.09.2014/ /вх. №
000030-7103-23.09.2014/
2.70."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-7253-25.09.2014/ /вх. № 0000307141-24.09.2014/
2.71."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7257-25.09.2014/ /вх. № 0000307142-24.09.2014/
3.За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-719025.09.2014/ /вх. № 000030-6998-17.09.2014/
3.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София, /изх. № 000030-7186-25.09.2014/ /вх. № 000030-703518.09.2014/
3.3."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7183-25.09.2014/ /вх. №
000030-7078-19.09.2014/
4.За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-718925.09.2014/ /вх. № 000030-6997-17.09.2014/
4.2."ЕВРОФУТБОЛ ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-7046-18.09.2014/ /вх. № 0000306715-11.09.2014/
4.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7188-25.09.2014/ /вх. № 000030-703718.09.2014/
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7187-25.09.2014/ /вх. № 000030-703618.09.2014/
Раздел десети. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за хазарта и
удостоверителни знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7158-25.09.2014/ /вх. № 0000306811-15.09.2014/
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2. За игри с игрални автомати:
2.1."ПАЛМС ПЕТРИЧ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7060-19.09.2014/ /вх. № 0000306617-05.09.2014/
2.2."КЕСТЕН - 2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7041-18.09.2014/ /вх. № 000030-687215.09.2014/
3. Лотарийни игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-725625.09.2014/ /вх. № 000030-7211-25.09.2014/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета
(онлайн):
4.1."ПОЛКО ЛИМИТИД" LTD, Малта /изх. № 000030-7255-25.09.2014/ /вх. № 000030-707619.09.2014/
Раздел единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-7254 от 25.09.2014 г.
Раздел дванадесети. Разни.
По раздел първи - Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П1085/24.09.2014 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://www.mansion88.com/
http://www4.betn1.com/
https://futuriticasino.com/
http://www.casino.net/
http://luckynuggetcasino.net/
http://www.gamingclub.com/
http://www.gamingclub.org/
http://www.captaincookscasino.eu/
http://www.vegascountrycasino.com/
http://www.grandhotelcasino.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.
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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:
http://www.mansion88.com/
http://www4.betn1.com/
https://futuriticasino.com/
http://www.casino.net/
http://luckynuggetcasino.net/
http://www.gamingclub.com/
http://www.gamingclub.org/
http://www.captaincookscasino.eu/
http://www.vegascountrycasino.com/
http://www.grandhotelcasino.com/

IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 10 /десет/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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.“ГЕЙПРОМ” ЕООД, гр.София /изх. № 000030-7166/25.09.2014 г./,/вх. № И-0000307026/18.09.2014г./
На 18.09.2014 г. с вх. № 000030-7026 е подадено писмено заявление от
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД за утвърждаване на модификации на игрално 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:
Утвърждава представените от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул. " Джеймс Баучер
" No 20, ЕИК: 131231522, представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, 2
/два/ броя модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната,
както следва:
1. МОДИФИКАЦИИ НА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред

Наименование

WMS

1.

Тип

Multi-Game Game Chest 4

Протокол от изпитване №

ИА-2329.1 от 10.09.2014 г

Производител

WMS Gaming Inc.

Заявител / номер на
удостоверение

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

Производствен (сериен)
номер

5047660 –за тип BB2

Година на производство

2014 г.
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Вид на играта

2.

Видео слот:
1. Bier Haus;
2. Wicked Beauty;
3. ZEUS III;
4. Fallen Angels;
5. Exotic Treasures;
6. Zodiac Sisters.

Наименование

WMS

Тип

Multi-Game Game Chest 5

Протокол от изпитване №

ИА-2340.1 от 10.09.2014 г

Производител

WMS Gaming Inc.

Заявител / номер на
удостоверение

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

Производствен (сериен)
номер

5047668 –за тип BB2

Година на производство

2014 г.

Вид на играта

Видео слот:
1. Fire Queen;
2. Hercules;
3. Giant’s Gold;
4. King of Africa;
5. Far East Fortune II;
6. Mystical Worlds.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД /изх. № П-000030-7250/25.09.2014 г./,/вх. № И000030-7006/18.09.2014г./
На 18.09.2014 г. с вх. № 000030-7006 е подадено писмено заявление от „ЕВРО
ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на типове игрално 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).

Стр. 10
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към
него документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи
се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
8 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представените от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151, район р-н
Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК: 130947038,
представлявано от Владимир Петров Доков, 3 /три/ броя типове игрално оборудване, които
могат да се експлоатират в страната, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред

Наименование

CLASSIC PREMIER MULTI-5

1.

Тип

EGT-VS2-4

Протокол от изпитване №

ИА-2401 от 11.09.2014 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

84055

Година на производство

2013 г.
Видео слот:
1. BURNING HOT P-Series;
2. DISE & ROLL;
3. CREAT EMPIRE;
4. WICHES’ CHARM;
5. LUCKY & WILD;
6. 20 DIAMONDS;
7. LIKE A DIAMOND;
8. PENGUIN STYLE;
9. DARK QUEEN;
10. THE SECRETS OF LONDON;
11. AMAZONS’ BATTLE;
12. EGYPT SKY;
13. ZODIAC WHEEL;
14. THE WHITE WOLF P-Series;
15. RISE OF RA P-Series;
16. GOLD DUST;
17. HOT & CASH;
18. FROG STORY;

Вид на играта
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19. GAME OF LUCK;
20. SECRETS OF ALCHEMY;
21. GENIUS OF LEONARDO;
22. More LUKY & WILD;
23. More DISE & ROLL;
24. WALL STREET BOY;
25. 5 DAZZLING HOT P-Series;
26. FORTUNE SPELLS;
27. VERSAILLES GOLD P-Series;
28. 20 SUPER HOT P-Series;
29. IMPERIAL WARS;
30. CIRCUS BRILLIANT;
31. HALLOWEEN;
32. FOREST BAND;
33. RAINBOW QUEEN;
34. 40 SUPER HOT P-Series;
35. BLUE HEART P-Series;
36. SUPREME HOT;
37. SHINING CROWN;
38. MAJESTIC FOREST;
39. SWEET CHEESE;
40. FLAMING HOT P-Series;
41. OIL COMPANY II P-Series;
42. VENEZIA D’ORO;
43. KENO UNIVERSE.
2.

Наименование

VEGA PREMIER MULTI-5

Тип

EGT-VS3-4

Протокол от изпитване №

ИА-2402 от 11.09.2014 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

87257

Година на производство

2013 г.
Видео слот:
1. BURNING HOT P-Series;
2. DISE & ROLL;
3. CREAT EMPIRE;
4. WICHES’ CHARM;
5. LUCKY & WILD;
6. 20 DIAMONDS;
7. LIKE A DIAMOND;
8. PENGUIN STYLE;
9. DARK QUEEN;
10. THE SECRETS OF LONDON;

Вид на играта
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11. AMAZONS’ BATTLE;
12. EGYPT SKY;
13. ZODIAC WHEEL;
14. THE WHITE WOLF P-Series;
15. RISE OF RA P-Series;
16. GOLD DUST;
17. HOT & CASH;
18. FROG STORY;
19. GAME OF LUCK;
20. SECRETS OF ALCHEMY;
21. GENIUS OF LEONARDO;
22. More LUKY & WILD;
23. More DISE & ROLL;
24. WALL STREET BOY;
25. 5 DAZZLING HOT P-Series;
26. FORTUNE SPELLS;
27. VERSAILLES GOLD P-Series;
28. 20 SUPER HOT P-Series;
29. IMPERIAL WARS;
30. CIRCUS BRILLIANT;
31. HALLOWEEN;
32. FOREST BAND;
33. RAINBOW QUEEN;
34. 40 SUPER HOT P-Series;
35. BLUE HEART P-Series;
36. SUPREME HOT;
37. SHINING CROWN;
38. MAJESTIC FOREST;
39. SWEET CHEESE;
40. FLAMING HOT P-Series;
41. OIL COMPANY II P-Series;
42. VENEZIA D’ORO;
43. KENO UNIVERSE.
3.

Наименование

PREMIER MULTI-5

Тип

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

Протокол от изпитване №

ИА-2403 от 11.09.2014 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение

EGT-VS5-4 – 87258;
Производствен (сериен)
номер

EGT-VS6-4 – 86799;

Година на производство

2013 г.

EGT-VS8 – 86106.
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Вид на играта

Видео слот:

1. BURNING HOT P-Series;
2. DISE & ROLL;
3. CREAT EMPIRE;
4. WICHES’ CHARM;
5. LUCKY & WILD;
6. 20 DIAMONDS;
7. LIKE A DIAMOND;
8. PENGUIN STYLE;
9. DARK QUEEN;
10. THE SECRETS OF LONDON;
11. AMAZONS’ BATTLE;
12. EGYPT SKY;
13. ZODIAC WHEEL;
14. THE WHITE WOLF P-Series;
15. RISE OF RA P-Series;
16. GOLD DUST;
17. HOT & CASH;
18. FROG STORY;
19. GAME OF LUCK;
20. SECRETS OF ALCHEMY;
21. GENIUS OF LEONARDO;
22. More LUKY & WILD;
23. More DISE & ROLL;
24. WALL STREET BOY;
25. 5 DAZZLING HOT P-Series;
26. FORTUNE SPELLS;
27. VERSAILLES GOLD P-Series;
28. 20 SUPER HOT P-Series;
29. IMPERIAL WARS;
30. CIRCUS BRILLIANT;
31. HALLOWEEN;
32. FOREST BAND;
33. RAINBOW QUEEN;
34. 40 SUPER HOT P-Series;
35. BLUE HEART P-Series;
36. SUPREME HOT;
37. SHINING CROWN;
38. MAJESTIC FOREST;
39. SWEET CHEESE;
40. FLAMING HOT P-Series;
41. OIL COMPANY II P-Series;
42. VENEZIA D’ORO;
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43. KENO UNIVERSE.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр.София /изх. № 000030-7247/25.09.2014 г./,/вх. № 0000306942/16.09.2014г./
На 16.09.2014 г. с вх. № 000030-6942 е подадено писмено заявление от
„БАЛКАНФОН” ЕООД за утвърждаване на типове игрално 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:
Утвърждава представеният от „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, гр. София, община Столична, район Средец, ул. „СЛАВЯНСКА”
No 29, ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета Георгиева Цекова-Димитрова –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се експлоатира в страната,
както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

Incredible Indigo Deluxe

1.

Тип

Sensys EP

Протокол от изпитване №

ИА-2399 от 22.08.2014 г.

Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение

GTECH Germany GmbH’/
№ 000030-2323/08.04.2014 г.
„БАЛКАНФОН” ЕООД/
№ 2016/03.01.2012 г. за внос, разпространение на
игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

3000007672

Година на производство

2014 г.
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Вид на играта

Видео слот:
7. Brilliant Fruits;
8. Dolphins Moon;
9. I Love Fruits;
10. Mayan Magic;
11. Sphinx Wild;
12. Gypsy Moon;
13. Dolphin Dollar$;
14. Magic Castle;
15. Mermaid of the Nile;
16. Wild Unicorn.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр.София /изх. № 000030-7249/25.09.2014 г./,/вх. № 0000306943/16.09.2014г./
На 16.09.2014 г. с вх. № 000030-6943 е подадено писмено заявление от
„БАЛКАНФОН” ЕООД за утвърждаване на типове игрално 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:
Утвърждава представеният от „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, гр. София, община Столична, район Средец, ул. „СЛАВЯНСКА”
No 29, ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета Георгиева Цекова-Димитрова –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се експлоатира в страната,
както следва:
2. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

Outstanding Orange Deluxe

1.

Тип

Sensys EP

Протокол от изпитване №

ИА-2404 от 12.09.2014 г.

Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на

GTECH Germany GmbH’/
№ 000030-2323/08.04.2014 г.
„БАЛКАНФОН” ЕООД/
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удостоверение

№ 2016/03.01.2012 г. за внос, разпространение на
игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

3000007672

Година на производство

2014 г.

Вид на играта

Видео слот:
17. Brilliant Fruits;
18. Juisy Royale;
19. Gold Master;
20. Knight’s Tale;
21. Magic Castle;
22. ICY Wilds;
23. Sun Spirit;
24. King of Atlantis;
25. Gypsy Moon CASH FEVER HOT & WILD;
26. Treasures of the Pyramids CASH FEVER HOT &
WILD.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр.София /изх. № 000030-7246/25.09.2014 г./,/вх. № 0000306944/16.09.2014г./
На 16.09.2014 г. с вх. № 000030-6944 е подадено писмено заявление от
„БАЛКАНФОН” ЕООД за утвърждаване на типове игрално 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:
Утвърждава представеният от „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, гр. София, община Столична, район Средец, ул. „СЛАВЯНСКА”
No 29, ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета Георгиева Цекова-Димитрова –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се експлоатира в страната,
както следва:
3. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

Fanfastic Flame Deluxe
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1.

Тип

Sensys EP

Протокол от изпитване №

ИА-2400 от 10.09.2014 г.

Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение

GTECH Germany GmbH’/
№ 000030-2323/08.04.2014 г.
„БАЛКАНФОН” ЕООД/
№ 2016/03.01.2012 г. за внос, разпространение на
игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

3000007672

Година на производство

2014 г.
Видео слот:
27. Brilliant Fruits;
28. Glorious King;
29. Gold Master;
30. Moonlight Magic;
31. Moving Moments;
32. Treasures of the Pyramid;
33. Wild Flower;
34. Wizard’s Gold;
35. Gypsy Moon CF2;
36. Poseidon CF2.

Вид на играта

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр.София /изх. № 000030-7168/25.09.2014 г./,/вх. № 0000306945/16.09.2014г./
На 16.09.2014 г. с вх. № 000030-6945 е подадено писмено заявление от
„БАЛКАНФОН” ЕООД за утвърждаване на типове игрално 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:
Утвърждава представеният от „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, гр. София, община Столична, район Средец, ул. „СЛАВЯНСКА”
No 29, ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета Георгиева Цекова-Димитрова –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се експлоатира в страната,
както следва:
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4. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

Charming Carmine Deluxe

1.

Тип

Sensys EP

Протокол от изпитване №

ИА-2398 от 22.08.2014 г.

Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение

GTECH Germany GmbH’/
№ 000030-2323/08.04.2014 г.
„БАЛКАНФОН” ЕООД/
№ 2016/03.01.2012 г. за внос, разпространение на
игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

3000007672

Година на производство

2014 г.

Вид на играта

Видео слот:
37. Brilliant Fruits;
38. Golden City;
39. Mighty Miner Extreme;
40. Dolphins Moon;
41. I Love Fruits;
42. Moonlight Magic;
43. Moving Moments;
44. Pyramid of the Sun;
45. Wild Flower;
46. Wild Witch.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
7.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр.София /изх. № 000030-7167/25.09.2014 г./,/вх. № 0000306946/16.09.2014г./
На 16.09.2014 г. с вх. № 000030-6946 е подадено писмено заявление от
„БАЛКАНФОН” ЕООД за утвърждаване на типове игрално 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:
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Утвърждава представеният от „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, гр. София, община Столична, район Средец, ул. „СЛАВЯНСКА”
No 29, ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета Георгиева Цекова-Димитрова –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, което може да се експлоатира в страната,
както следва:
5. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

Magnificent Magenta Deluxe

1.

Тип

Sensys EP

Протокол от изпитване №

ИА-2397 от 21.08.2014 г.

Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение

GTECH Germany GmbH’/
№ 000030-2323/08.04.2014 г.
„БАЛКАНФОН” ЕООД/
№ 2016/03.01.2012 г. за внос, разпространение на
игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

3000007672

Година на производство

2014 г.

Вид на играта

Видео слот:
47. Brilliant Fruits;
48. Doggie Cash Glittering;
49. Dolphins Moon;
50. Goldify;
51. I Love Fruits;
52. Jungle Loot;
53. Magic Pharaoh;
54. Mayan Magic;
55. Sphinx Wild;
56. Treasure Blast;

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-7155-25.09.2014/ /вх. №
000030-6602-05.09.2014/
На 05.09.2014 г. с вх. № 000030-6602, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР
КАЗИНО” АД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за
организиране на хазартни игри.

Стр. 20
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадени лицензи на
„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Илинден“, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев
Михов – изпълнителен директор и Ангел Андонов Ирибозов – изпълнителен директор, за
промени в представителите на дружеството.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр. София, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."ИЙСТ МГ ИНВЕСТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7038-18.09.2014/ /вх. №
000030-6941-16.09.2014/
На 16.09.2014 г. с вх. № 000030-6941, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ИЙСТ МГ ИНВЕСТ ” ЕООД,
гр. София, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Триадица” – централна градска част, пл. „България” № 1,
североизточна част на пешеходен подлез на НДК, УПИ І – за НДК, КОО и подземни гаражи,
кв. 369, местност „Зона Г – ГГЦ”,, преди изтичане на срока му, издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И 000030-4969 от 01.07.2014 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ, се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 0000304969 от 01.07.2014 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Триадица” – централна градска част, пл. „България” № 1, североизточна част на
пешеходен подлез на НДК, УПИ І – за НДК, КОО и подземни гаражи, кв. 369, местност „Зона
Г – ГГЦ”, издадено на на „ИЙСТ МГ ИНВЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 98, ет. 2, ЕИК: 200496303,
представлявано от Митко Иванов Грънчаров – управител, преди изтичане на срока му.

Стр. 21
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."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7154-25.09.2014/ /вх. № 0000307065-19.09.2014/
На 19.09.2014 г. с вх. № 000030-7065, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр.
Варна, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала
с адрес: гр. Варна, р-н „Владислав Варненчик”, Централен пазар, преди изтичане на срока му
/Удостоверение за издаден лиценз № И 000030-4637 от 24.06.2014 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. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 0000304637 от 24.06.2014 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н
„Владислав Варненчик”, Централен пазар, издадено на „НАБА ЙИСТГРУП” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Дебър” № 55, ЕИК:
813214873, представлявано от Недялка Георгиева Балачева - управител.
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."ПРИЗМА 08" ЕООД, гр. Павликени /изх. № 000030-7223-25.09.2014/ /вх. № 0000307133-23.09.2014/
На 23.09.2014 г. с вх. № 000030-7133, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПРИЗМА - 08” ЕООД, гр.
Павликени, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална
зала с адрес: гр. Трявна, област Габрово, ул. „Ангел Кънчев“ № 73, преди изтичане на срока
му, издадено Удостоверение за издаден лиценз № 000030-4223 от 12.06.2014 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ, се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
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Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 0000304223 от 12.06.2014 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Трявна,
област Габрово, ул. „Ангел Кънчев“ № 73, издадено на „ПРИЗМА 08” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. Павликени, област Велико Търново, ул. „Илия Златев” № 10 б, ЕИК:
200447035, представлявано от Даринка Гечева Аргирова – управител, преди изтичане на
срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За лото игри:
2.1."ДИЛОТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-7251-25.09.2014/ /вх. № 000030-675412.09.2014/
На 12.09.2014 г. с вх. № 000030-6754, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ДИЛОТ” ЕАД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на лото игра „Златен шанс 5 от 55”,
преди изтичане на срока му, издадено Удостоверение за издаден лиценз № 394 от 11.03.2011г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ, се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 394 от
11.03.2011г. за организиране на лото игра „Златен шанс 5 от 55”, издадено на„ДИЛОТ” ЕАД
със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Изгрев”, ул. „Фредерик Ж. Кюри” № 19,
бл. 1, ет. 6, ап. 10, ЕИК 175175025, представлявано от Павлина Стефанова Николова –
изпълнителен директор, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ДИЛОТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-7258-25.09.2014/ /вх. № 000030-675412.09.2014/
На 12.09.2014 г. с вх. № 000030-6754, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ДИЛОТ” ЕАД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на лото игра „Шанс за милиони 5 от 50”,
преди изтичане на срока му, издадено Удостоверение за издаден лиценз № 395 от 11.03.2011г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ, се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 395 от
11.03.2011г. за организиране на лото игра „Шанс за милиони 5 от 50”, издадено на„ДИЛОТ”
ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Изгрев”, ул. „Фредерик Ж. Кюри”
№ 19, бл. 1, ет. 6, ап. 10, ЕИК 175175025, представлявано от Павлина Стефанова Николова –
изпълнителен директор, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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."МЕРИКАН 2000" ЕООД, гр. Русе /изх. № 000030-7057-19.09.2014/ /вх. № 0000306555-02.09.2014/
На 02.09.2014 г. с вх. № 000030-6555, 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 на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден
лиценз, за който е издадено Удостоверение № 000030-4694/25.06.2014 г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ветово, област Русе, ул. “Велико
Търново” № 15.
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
„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. Ветово, област
Русе, ул. “Велико Търново” № 15.
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."БРИЗ - М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7058-19.09.2014/ /вх. № 000030-655902.09.2014/
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На 02.09.2014 г. с вх. № 000030-6559, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” ЕООД, гр. София
на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден лиценз, за
който е издадено Удостоверение № 000030-4807/27.06.2014 г., за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Студентски”, ул. „Проф. Др Иван Странски”, до бл. 58.
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
„БРИЗ-М” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к.
„Дружба 2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов
Велев – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Студентски”, ул. „Проф. Д-р Иван Странски”, до бл. 58.
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."КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Кубрат /изх. № 000030-7047-18.09.2014/ /вх. №
000030-6595-05.09.2014/
На 05.09.2014 г. с вх. № 000030-6595, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ
НИКОЛОВ”, гр. Кубрат на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие
на издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № 000030-2076/27.03.2014 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кубрат, обл.
Разград, ул. „Цар Освободител” № 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. 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
ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Кубрат, ул. „Цар
Освободител” № 10, ЕИК: 826000780, представляван от Колю Ненов Николов - /физическо
лице – търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Кубрат, обл. Разград, ул. „Цар Освободител” № 10.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
1.4."КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Кубрат /изх. № 000030-7048-18.09.2014/ /вх. №
000030-6596-05.09.2014/
На 05.09.2014 г. с вх. № 000030-6596, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ
НИКОЛОВ”, гр. Кубрат на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие
на издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № 000030-2075/27.03.2014 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Завет, обл.
Разград, ул. „Хан Крум” № 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. 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
ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Кубрат, ул. „Цар
Освободител” № 10, ЕИК: 826000780, представляван от Колю Ненов Николов - /физическо
лице – търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Завет, обл. Разград, ул. „Хан Крум” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7049-18.09.2014/ /вх. № 0000306702-11.09.2014/
На 11.09.2014 г. с вх. № 000030-6702, 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 на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден
лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-811/15.05.2013 г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Белозем, общ. Раковски, обл.
Пловдив, ул. „Родопи”, Битов комбинат.
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
„ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен“,
ул. „Княз Александър I” № 42, ЕИК: 115843114, представлявано от Николай Евтимов
Евтимов - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Родопи”, Битов комбинат.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."ПИТ 2000" ООД, гр. София /изх. № 000030-7039-18.09.2014/ /вх. № 000030-676412.09.2014/
На 12.09.2014 г. с вх. № 000030-6764, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИТ 2000” ООД, гр. София,
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. Велико
Търново, ул. „Хаджи Димитър” № 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. 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
„ПИТ 2000” ООД гр. София, район „Витоша”, ул. „Кикиша” № 3, ЕИК: 121820472,
представлявано от Марин Стоянов Цветков - управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Хаджи Димитър” № 2 с 31
/тридесет и един/ броя игрални автомата с 34 /тридесет и четири/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. Игри с игрални автомати:
1.1."КАЗИНО БУДА" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7157-25.09.2014/ /вх. № 0000305151-08.07.2014/
На 08.07.2014г. с вх. № 000030-5151 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта е подадено писмено искане от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр.
София за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от
10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. 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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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:
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І. Да бъде издаден лиценз на „КАЗИНО БУДА” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район Младост, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175086943,
представлявано от Малина Иванова Славчева - управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Шумен, район
„Център“, ул. „Цар Освободител“ № 64.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."КА & РЕ ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-7171-25.09.2014/ /вх. № 000030-657003.09.2014/
На 03.09.2014 г. с вх. № 000030-6570, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КА & РЕ” ООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Айтос, област Бургас, ул. „Цар Освободител” № 13А.
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 „КА & РЕ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 2, вх. 1, ет. 4, ЕИК: 102739090,
представлявано заедно и поотделно от Петър Цонев Петров и Борислав Душков Михайлов управители, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Айтос, област Бургас, ул. „Цар Освободител” № 13А.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КА & РЕ” ООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с
игрални автомати.

Стр. 28
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."КАЗИНО ЦЕНТРАЛ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7214-25.09.2014/ /вх. №
000030-5800-29.07.2014/
На 29.07.2014 г. с вх. № 000030-5800, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ”
ООД, гр. Пловдив, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Меден рудник“, бл.
531, обект № 6.
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 „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 организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
к-с „Меден рудник“, бл. 531, обект № 6.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр.
Пловдив, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с
игрални автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обект, в който
са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."СИТ-33 ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-7159-25.09.2014/ /вх. № 000030-647825.08.2014/
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На 25.08.2014г. с вх. № 000030-6478 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта е подадено писмено искане от „СИТ - 33” ООД, гр. София за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. София, район „Триадица“ – Централна градска част, пл.
„България“ № 1, североизточна част на пешеходен подлез на НДК, УПИ I – за НДК, КОО и
подземни гаражи, кв. 369, местност „Зона Г - ГГЦ“.
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 „СИТ - 33” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 98, ЕИК: 131236188,
представлявано от Лилия Миткова Петрова – управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Триадица“ – Централна градска част, пл. „България“ № 1, североизточна част на пешеходен
подлез на НДК, УПИ I – за НДК, КОО и подземни гаражи, кв. 369, местност „Зона Г - ГГЦ“.
II. Да бъдат утвърдени представените от „СИТ - 33” ООД, гр. София за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ ООД" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-7182-25.09.2014/ /вх.
№ 000030-6601-05.09.2014/
На 05.09.2014 г. с вх. № 000030-6601, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД,
гр. Мъглиж, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Сопот, област Пловдив, ул. „Стефан
Странджа” № 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. 1 от Закона за хазарта председателят
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предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „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 за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Сопот, област
Пловдив, ул. „Стефан Странджа” № 11.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, за игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с
игрални автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7215-25.09.2014/ /вх. № 000030-658604.09.2014/
На 04.09.2014 г. с вх. № 000030-6586, 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, за срок
от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Ардино, област Кърджали, ул. „Републиканска”
№ 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100,
вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606, управлявано от Любомир Петров Петков - Пашов –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Ардино, област Кърджали, ул. „Републиканска” № 7.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
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3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7216-25.09.2014/ /вх. № 000030-654529.08.2014/
На 29.08.2014 г. с вх. № 000030-6545, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС“ ЕООД, гр.
Севлиево, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 45.
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 „КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156,
представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул.
„Стефан Пешев“ № 45.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с
игрални автомати;
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Раздел осми. Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за организиране на
хазартни игри онлайн:
1. Игри в игрално казино (онлайн):

Стр. 32
1.1."ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-725925.09.2014/ /вх. № 000030-6614-05.09.2014/
На 05.09.2014 г. с вх. № 000030-6614, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране онлайн на хазартни
игри в игрално казино за срок от 5 /пет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва
участието в хазартните игри: www.ecasino.bg.
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 „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7,
ЕИК: 203127300, представлявано от Елица Николова Гил - управител, за издаване на лиценз
за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино за срок от 5 /пет/ години.
Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието в хазартните игри: www.ecasino.bg.
Адрес на локалния контролен сървър: гр. София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, ет. 7.
1. Игрален софтуер, с който ще се организират онлайн хазартни игри в игрално
казино:
№
1.

Наименование

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Протокол за
одобрен тип

Leopard OGP

AQ 2.1

„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД

020614-100

КС-011

II. Да бъдат утвърдени представените от „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София;
1. Игрални условия и правила за организиране онлайн на хазартни игри в
игрално казино;
2. Правила за организацията на работа и финансов контрол при организиране
онлайн на хазартни игри в игрално казино;
3. Технически и функционални изисквания към игралния софтуер и
комуникационното оборудване за хазартни игри от разстояние;
4. Правила за съхранение на информацията за едновременните игрални сесии,
направените залози и формирането на печалбите.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Раздел девети. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7053-19.09.2014/ /вх. № 000030-687415.09.2014/
На 15.09.2014 г. с вх. № 000030-6874, 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.
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София, за намаление с 1 /един/ брой игрална маса в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” №
22, землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград, 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.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за 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 намаление с 1 /един/ брой
игрална маса в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово,
община Петрич, област Благоевград, казино „EFBET”.
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."ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-7162-25.09.2014/ /вх. №
000030-7034-18.09.2014/
На 18.09.2014 г. с вх. № 000030-7034, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАША
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД, гр. София, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, площад „14 МАРТ”, казино „CASINO
PEGASUS”.
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
„ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, ап. 26, ЕИК: 202065059, представлявано от Батухан
Исмаил Айвалъ –изпълнителен директор, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, площад „14 МАРТ”, казино
„CASINO PEGASUS”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД,
гр. София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.3."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7219-25.09.2014/
/вх. № 000030-7102-23.09.2014/
На 23.09.2014 г. с вх. № 000030-7102 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”
ЕАД, гр. Свиленград, за подмяна на 8 /oсем/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Гюлбин
Багджъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, за подмяна на 8
/осем/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Гео Милев” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.
Свиленград, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
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."ИМПЕРИАЛ 55" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-7244-25.09.2014/ /вх. № 0000306682-10.09.2014/
На 10.09.2014 г. с вх. № 000030-6682 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр.
Несебър, за намаление със 6 /шест/ броя игрални маси и 35 /тридесет и пет/ броя игрални
автомата с 42 /четиридесет и два/ броя игрални места, утвърждаване на 17 /седемнадесет/
броя образци на удостоверителни знаци и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, община
Несебър, област Бургас, хотел „Кубан”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 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, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИМПЕРИАЛ 55” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, ул.
„Крайбрежна” № 4, ЕИК: 201911225, представлявано от Йордан Димитров Йорданов –
управител, за намаление със 6 /шест/ броя игрални маси и 35 /тридесет и пет/ броя игрални
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автомата с 42 /четиридесет и два/ броя игрални места в игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев
бряг”, община Несебър, област Бургас, хотел „Кубан”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр. Несебър,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
ІІI. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр. Несебър,
17 /седемнадесет/ броя образци на удостоверителни знаци /чипове/.
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."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-7238-25.09.2014/ /вх. № 000030-693015.09.2014/
На 15.09.2014 г. с вх. № 000030-6930 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
подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АКТИВ-БГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 131,ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Халюк
Тезлер, Корай Йонашчъ и Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за подмяна на 8
/осем/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-7237-25.09.2014/ /вх. № 0000307075-19.09.2014/
На 19.09.2014 г. с вх. № 000030-7075 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр.
София, за увеличение с 2 /два/ броя на игралните маси, подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино за обект с адрес: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел
„ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АНГЛО-БОЛКАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
пл. „Света Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от Йозджан Ерюлген - управител,
за увеличение с 2 /два/ броя на игралните маси и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в
игрално казино с адрес: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН
СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7."КАЗИНО ДИАМАНТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7248-25.09.2014/ /вх. №
000030-6939-16.09.2014/
На 16.09.2014 г. с вх. № 000030-6939 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД,
гр. Пловдив за увеличение с 1 /един/ брой на игралните маси, намаление с 12 /дванадесет/
броя на игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри в игрално казино за обект с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
„Северен”, ул. „Васил Левски” № 11, казино „Риц“, ЕИК: 115857797, представлявано от
Павел Захариев Буков - управител, за увеличение с 1 /един/ брой на игралните маси и
намаление с 12 /дванадесет/ броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД,
гр. Пловдив, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.За игри с игрални автомати:
2.1."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7163-25.09.2014/ /вх. №
000030-6564-03.09.2014/
На 03.09.2014 г. с вх. № 000030-6564, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП”
ООД, гр. София, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Троян, област Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Троян, област Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ГЕЙМ-4" АД, гр. София /изх. № 000030-7161-25.09.2014/ /вх. № 000030-656503.09.2014/
На 03.09.2014 г. с вх. № 000030-6565 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, за
увеличение с 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав“
№ 44.
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
„ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър”
№ 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, за
увеличение с 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав“
№ 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.3."Геймър-2001" ООД, гр. София /изх. № 000030-7061-19.09.2014/ /вх. № 000030-656603.09.2014/
На 03.09.2014 г. с вх. № 000030-6566, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 78.
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
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, управлявано и представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 78.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."Геймър-2001" ООД, гр. София /изх. № 000030-7160-25.09.2014/ /вх. № 000030-656803.09.2014/
На 03.09.2014 г. с вх. № 000030-6568 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрално съоръжение с 4 /четири/ броя игрални места с 4
/четири/ броя игрални автомати и намаление с 2 /два/ броя игрални места и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
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
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрално съоръжение с 4 /четири/ броя игрални места с
4 /четири/ броя игрални автомати и намаление с 2 /два/ броя игрални места в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР-2001” 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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."КАРИНА" ООД, гр. София /изх. № 000030-7181-25.09.2014/ /вх. № 000030-708219.09.2014/
На 19.09.2014 г. с вх. № 000030-7082, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАРИНА” ООД, гр. София,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Изгрев”, бул. „Цариградско шосе”, подлез „Студентски общежития”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 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
„КАРИНА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, бул.
„Цариградско шосе”, подлез „Студентски общежития”, ЕИК: 121205664, представлявано от
Петьо Христов Найденов - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе”, подлез
„Студентски общежития”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ" ЕТ, гр. Карлово /изх. № 000030-7098-23.09.2014/
/вх. № 000030-6683-10.09.2014/
На 10.09.2014 г. с вх. № 000030-6683, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО
БАЗИТОВ”, гр. Карлово, 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. Карлово, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 50.
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 ЕТ
„ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, област
Пловдив, ул. „Бенковски” № 5, ЕИК: 040339058, представляван от Генко Иванов Базитов
/физическо лице - търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 50.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ”,
гр. Карлово, 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.
2.7."ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ" ЕТ, гр. Карлово /изх. № 000030-7099-23.09.2014/
/вх. № 000030-6688-10.09.2014/
На 10.09.2014 г. с вх. № 000030-6688, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО
БАЗИТОВ”, гр. Карлово, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, намаление с 2 /два/
броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, област Пловдив, ул.
„Екзарх Йосиф“ № 6, ет. 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
ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Карлово,
област Пловдив, ул. „Бенковски” № 5, ЕИК: 040339058, представляван от Генко Иванов
Базитов /физическо лице - търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Карлово, област
Пловдив, ул. „Екзарх Йосиф“ № 6, ет. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ”,
гр. Карлово, 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.
2.8."ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево/изх. № 000030-7056-19.09.2014/ /вх. № 000030-669210.09.2014/
На 10.09.2014 г. с вх. № 000030-6692, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр.
Севлиево, за увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, район „Младост“, ул. „Ана Феликсова“ № 12, вх. „2“, ет. 1, обект № 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,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
увеличение с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Младост“, ул. „Ана Феликсова“ № 12, вх. „2“, ет. 1, обект № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7045-18.09.2014/ /вх.
№ 000030-6713-11.09.2014/
На 11.09.2014 г. с вх. № 000030-6713, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Ангел Георгиев” № 50.
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 ЕТ
„ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Ангел Георгиев” № 50.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7044-18.09.2014/
/вх. № 000030-6711-11.09.2014/
На 11.09.2014 г. с вх. № 000030-6711, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Никола Михайловски” № 22.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Никола Михайловски” № 22.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7192-25.09.2014/
/вх. № 000030-6710-11.09.2014/
На 11.09.2014 г. с вх. № 000030-6710, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Тодор Влайков” № 2, вх. Б, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
„ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Тодор Влайков” № 2, вх. Б, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7196-25.09.2014/
/вх. № 000030-6708-11.09.2014/
На 11.09.2014 г. с вх. № 000030-6708, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
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ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Лудогорие” № 17.
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 ЕТ
„ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Лудогорие” № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7195-25.09.2014/
/вх. № 000030-6707-11.09.2014/
На 11.09.2014 г. с вх. № 000030-6707, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница” № 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
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
„ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница” № 32..
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, 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
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За - 4
Против - няма.
2.14."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7191-25.09.2014/
/вх. № 000030-6706-11.09.2014/
На 11.09.2014 г. с вх. № 000030-6706, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Осми приморски полк” № 97.
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 ЕТ
„ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Осми приморски полк” № 97.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7194-25.09.2014/
/вх. № 000030-6705-11.09.2014/
На 11.09.2014 г. с вх. № 000030-6705, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, 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. Долни чифлик, област Варна, ул. „Батак” № 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:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Долни чифлик, област Варна, ул. „Батак” № 5.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-7193-25.09.2014/
/вх. № 000030-6704-11.09.2014/
На 11.09.2014 г. с вх. № 000030-6704, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Аксаково, област Варна, ул. „Георги Петлешев” № 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. 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
„ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър Славчев
Иванов – /физическо лице-търговец/, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Аксаково, област Варна, ул. „Георги Петлешев” № 33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7055-19.09.2014/ /вх. №
000030-6760-12.09.2014/
На 12.09.2014г. с вх. № 000030-6760, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”
ЕООД, гр.Варна, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Алеко Константинов” № 13.
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 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
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев - управител, за увеличение с 4 /четири/, подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат и намаляване с 4 /четири/ броя игрални места на съществуващ автомат в игрална зала
с адрес: гр. Варна, ул. „Алеко Константинов” № 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18."ХАЗАРТ 08" ООД, гр. София /изх. № 000030-7043-18.09.2014/ /вх. № 000030-677712.09.2014/
На 12.09.2014 г. с вх. № 000030-6777, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХАЗАРТ 08” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Академик Методи Попов“ № 15 А, до бл. 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХАЗАРТ 08” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 200302260, представлявано от Боян Николов Боянов –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Акад. Методи Попов” № 15А, до бл. 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.
2.19."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-705018.09.2014/ /вх. № 000030-6768-12.09.2014/
На 12.09.2014 г. с вх. № 000030-6768 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ
НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора за намаление с 4 /четири/ 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. Несебър, обл. Бургас, кв.
„Чайка” № 49 Б.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на управление: гр. Нова
Загора, обл. Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от Коста
Алексиев Николов - /физическо лице – търговец/, за намаление с 4 /четири/ броя игрални
автомати с 5 /пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас,
кв. „Чайка” № 49 Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ КАН”, гр. Нова Загора, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-705218.09.2014/ /вх. № 000030-6770-12.09.2014/
На 12.09.2014 г. с вх. № 000030-6770 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ
НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Еделвайс” № 8А, кв. 87А.
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 ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на управление: гр. Нова
Загора, обл. Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от Коста
Алексиев Николов - /физическо лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Еделвайс” № 8А, кв. 87А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ КАН”, гр. Нова Загора, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.21."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-705118.09.2014/ /вх. № 000030-6771-12.09.2014/
На 12.09.2014 г. с вх. № 000030-6771 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ
НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора за намаление с 15 /петнадесет/ броя игрални автомати с
20 /двадесет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: к.к. Слънчев бряг,
общ. Несебър, обл. Бургас, УПИ IV, кв. 27.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на управление: гр. Нова
Загора, обл. Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от Коста
Алексиев Николов - /физическо лице – търговец/, за намаление с 15 /петнадесет/ броя игрални
автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: к.к. Слънчев бряг, общ.
Несебър, обл. Бургас, УПИ IV, кв. 27.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ КАН”, гр. Нова Загора, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22."ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-7040-18.09.2014/ /вх.
№ 000030-6812-15.09.2014/
На 15.09.2014 г. с вх. № 000030-6812, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ
БУКОРЕЩЛИЕВ” , гр. Пловдив, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата с 15
/петнадесет/ броя игрални места с 10 /десет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални
места, в резултат на което има намаление на игралните места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, Правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Гладстон“ №
7-9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ, се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Централен”, ул. „Кръстю Пастухов” № 12Б, ЕИК: 115178725, представляван от Георги
Иванов Букорещлиев /физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 10 /десет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места с 10 /десет/ броя игрални
автомата с 10 /десет/ броя игрални места, в резултат на което има намаление на игралните
места в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Гладстон” № 7-9.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр.
Пловдив:
1.
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."ЗИТА ПАРТНЕРС" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7054-19.09.2014/ /вх. №
000030-6873-15.09.2014/
На 15.09.2014 г. с вх. № 000030-6873, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЗИТА ПАРТНЕРС” ЕООД,
гр. Бургас, за намаление с 9 /девет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Созопол, област Бургас, ул. „Яни Попов” № 5, хотел „ВИЛА ЛИСТ”.
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
„ЗИТА ПАРТНЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Банево”,
ул. „Свобода” No 12, ЕИК: 147137327, представлявано от Недка Димова Костадинова –
управител, за намаление с 9 /девет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Созопол, област Бургас, ул. „Яни Попов” № 5, хотел „ВИЛА ЛИСТ”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЗИТА ПАРТНЕРС” ЕООД, гр.
Бургас, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.24."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-7165-25.09.2014/ /вх.
№ 000030-6957-17.09.2014/
На 17.09.2014г. с вх. № 000030-6957 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВАДАРИ”, гр. Петрич за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Петрич, ул. „Славянска” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, със седалище и
адрес на управление: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК:
101666821, представляван от Полина Милчева Янакиева /физическо лице – търговец/, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Славянска”
№ 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-7164-25.09.2014/ /вх.
№ 000030-6958-17.09.2014/
На 17.09.2014г. с вх. № 000030-6958 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВАДАРИ”, гр. Петрич за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Солун” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, със седалище и
адрес на управление: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК:
101666821, представляван от Полина Милчева Янакиева /физическо лице – търговец/, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област
Благоевград, ул. „Солун” № 5.
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.
2.26."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-7174-25.09.2014/ /вх.
№ 000030-6933-16.09.2014/
На 16.09.2014 г. с вх. № 000030-6933, 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 намаление с 12 /дванадесет/ броя на игралните автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг-изток”, общ. Несебър, обл. Бургас, УПИ
ІV, кв. 27.
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 ЕТ
„СИ-ЕЛ-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 намаление с 12 /дванадесет/ броя на игралните
автомата в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг-изток”, общ. Несебър, обл. Бургас, УПИ
ІV, кв. 27.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-7177-25.09.2014/ /вх.
№ 000030-7068-19.09.2014/
На 19.09.2014 г. с вх. № 000030-7068, 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, намаляване с 16
/шестнадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: к.к. Слънчев бряг –
Изток“, община Несебър, област Бургас, УПИ – 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 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
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ЕТ „СИ-ЕЛ-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 и
намаление с 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев
бряг-Изток”, община Несебър, област Бургас, УПИ - І, кв. 40.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-7170-25.09.2014/ /вх. №
000030-6934-16.09.2014/
На 16.09.2014 г. с вх. № 000030-6934, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр.
Бургас, 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.
Ахелой, общ. Поморие, обл. Бургас, ул. „Цар Симеон” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”,
бл. 13, вх. 4, ет. 7, ЕИК: 102082513, представляван от Милен Генов Тотев - /физическо лице –
търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ахелой,
общ. Поморие, обл. Бургас, ул. „Цар Симеон” № 21.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”,
гр. Бургас, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7149-24.09.2014/ /вх. №
000030-6936-16.09.2014/
На 16.09.2014 г. с вх. № 000030-6936, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД,
гр. Свиленград, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места,
намаление с 4 /четири/ броя на игралните автомати, утвърждаване на Правила за игралната
зала относно вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията и
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необходимото техническо оборудване за контрол и Правила за организация на работа и
финансов контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и образци за
счетоводна отчетност за игрална зала с адрес: гр. Ивайловград, обл. Хасково, ул. „Капитан
Петко войвода” № 19.
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
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково,
ул. „Тодор Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано заедно и поотделно от Росен
Йорданов Киришев и Курти Георгиев Куртев – управители, за увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места и намаление с 4 /четири/ броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Ивайловград, обл. Хасково, ул. „Капитан Петко войвода”
№ 19.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД,
гр. Свиленград:
1. Правила за игралната зала относно вида на помещенията, минималната площ
и разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол.
2. Правила за организация на работа и финансов контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-7150-24.09.2014/ /вх. №
000030-6937-16.09.2014/
На 16.09.2014 г. с вх. № 000030-6937 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр.
Свиленград, за подмяна на 4 /четири/ броя и увеличение с 6 /шест/ броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Волгоград” № 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 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
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково,
ул. „Тодор Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано заедно и поотделно от Росен
Йорданов Киришев и Курти Георгиев Куртев – управители, за подмяна на 4 /четири/ броя и
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увеличение с 6 /шест/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, обл.
Хасково, ул. „Волгоград” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31."БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-7175-25.09.2014/ /вх. № 000030-694716.09.2014/
На 16.09.2014 г. с вх. № 000030-6947, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ - ТОП” ООД,
гр. Несебър, за намаление с 11 /единадесет/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг – Запад“, общ. Несебър, УПИ І – 213, 226 от кв. 5702.
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
„БУЛ - ТОП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. „Хан Крум” № 11,
ЕИК: 102669044, представлявано заедно и поотделно от Пейко Димитров Янков – управител
и Георги Йорданов Йорданов – управител, за намаление с 11 /единадесет/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг – Запад“, общ. Несебър, УПИ І – 213, 226
от кв. 5702.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БУЛ - ТОП” ООД, гр. Несебър,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32."БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-7173-25.09.2014/ /вх. № 000030-694816.09.2014/
На 16.09.2014 г. с вх. № 000030-6948, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ - ТОП” ООД,
гр. Несебър, за намаление с 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Обзор,
община Несебър, област Бургас, ул. „Славянска” № 41.
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,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и 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
„БУЛ - ТОП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. „Хан Крум” № 11,
ЕИК: 102669044, представлявано заедно и поотделно от Пейко Димитров Янков – управител
и Георги Йорданов Йорданов – управител, за намаление с 6 /шест/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Обзор, община Несебър, област Бургас, ул. „Славянска” № 41.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БУЛ - ТОП” ООД, гр. Несебър,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33."БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-7172-25.09.2014/ /вх. № 000030-694916.09.2014/
На 16.09.2014 г. с вх. № 000030-6949, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ - ТОП” ООД,
гр. Несебър, за намаление с 10 /десет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан Крум” № 11.
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
„БУЛ - ТОП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. „Хан Крум” № 11,
ЕИК: 102669044, представлявано заедно и поотделно от Пейко Димитров Янков – управител
и Георги Йорданов Йорданов – управител, за намаление с 10 /десет/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан Крум” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БУЛ ТОП” ООД, гр. Несебър,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7156-25.09.2014/ /вх. № 0000306551-02.09.2014/
На 02.09.2014 г. с вх. № 000030-6551, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД,
гр. Варна, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия

Стр. 56
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, II-ри микрорайон, Търговски комплекс, модул № 5 /стар
59+60+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 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
„НАБА ЙИСТГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”,
ул. „Дебър” № 55, ЕИК: 813214873, представлявано от Недялка Георгиева Балачева управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Владислав Варненчик”, ІІ-ри микрорайон, Търговски комплекс, модул № 5 /стар
59+60+61/.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35."НАБА ЙИСТГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7176-25.09.2014/ /вх. № 0000306954-17.09.2014/
На 17.09.2014 г. с вх. № 000030-6954, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД,
гр. Варна, за намаление със 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к.
„Албена”, община Балчик, област Добрич, хотел „Добруджа”
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
„НАБА ЙИСТГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”,
ул. „Дебър” № 55, ЕИК: 813214873, представлявано от Недялка Георгиева Балачева управител, за за намаление със 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к.
„Албена”, община Балчик, област Добрич, хотел „Добруджа”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 57
2.36."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7169-25.09.2014/ /вх. № 000030-693516.09.2014/
На 16.09.2014 г. с вх. № 000030-6935, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от “МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Елхово, обл.
Ямбол, ул. „Търговска” № 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
„МОТ 70” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13,
вх. 2, ет. 6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев – управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Елхово, обл. Ямбол,
ул. „Търговска” № 23.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от “МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7185-25.09.2014/ /вх. № 000030-702418.09.2014/
На 18.09.2014 г. с вх. № 000030-7024, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОТ -70” ЕООД, гр.
Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. „Свети Влас”, община Несебър, ул. „Цар Симеон” № 25.
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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МОТ -70” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13,
вх. 2, ет. 6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. „Свети Влас”, община Несебър, ул. „Цар Симеон” № 25.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр. 58
Против - няма.
2.38."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7184-25.09.2014/ /вх. № 000030-706719.09.2014/
На 19.09.2014 г. с вх. № 000030-7067, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОТ - 70” ЕООД, гр.
Бургас, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Средец, област Бургас, пл. „България“ № 2, кв. 47.
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
„МОТ 70” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13,
вх. 2, ет. 6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев – управител,
за подмяна със 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Средец, област
Бургас, пл. „България“ № 2, кв. 47.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МОТ - 70” ЕООД, гр. Бургас, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7180-25.09.2014/ /вх. № 0000307070-19.09.2014/
На 19.09.2014 г. с вх. № 000030-7070, 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 намаление с 1 /един/ брой игрални автомата 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 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 намаляване с 1 /един/ брой
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Асен Златаров”
№ 2А, хотел „Елена.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 59
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7179-25.09.2014/ /вх. № 0000307071-19.09.2014/
На 19.09.2014 г. с вх. № 000030-7071, 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 намаление с 1 /един/ брой игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Дупница,
област Кюстендил, ул.“Страхил Войвода“ № 16.
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
„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 намаляване с 1 /един/ брой
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Дупница, област Кюстендил, ул.“Страхил
Войвода“ № 16.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7178-25.09.2014/ /вх. № 0000307072-19.09.2014/
На 19.09.2014 г. с вх. № 000030-7072, 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 намаление с 1 /един/ брой игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Силистра, ул.“Добруджа“ № 1А.
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
„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 намаляване с 1 /един/ брой
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул.“Добруджа“ № 1А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 60
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42."БРИЗ - М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7151-25.09.2014/ /вх. № 000030-668910.09.2014/
На 10.09.2014 г. с вх. № 000030-6689, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” ЕООД, гр.
София, за намаление с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свети влас,
община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БРИЗ-М” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к.
„Дружба 2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов
Велев – управител, за намаление с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Свети влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43."БРИЗ - М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7152-25.09.2014/ /вх. № 000030-669010.09.2014/
На 10.09.2014 г. с вх. № 000030-6690, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Студентски”, ул. „Проф. Д-р Иван Странски”, до бл. 58.
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
„БРИЗ-М” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к.
„Дружба 2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов
Велев – управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Студентски”, ул. „Проф. Д-р Иван Странски”, до бл. 58.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРИЗ-М” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44."БРИЗ - М" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7153-25.09.2014/ /вх. № 000030-669110.09.2014/
На 10.09.2014 г. с вх. № 000030-6691, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” 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.
София, район „Илинден”, местност „Разсадника - Бежанци”, ул. „Зографски манастир” № 11,
УПИ ІV-388 в кв. 13.
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
„БРИЗ-М” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к.
„Дружба 2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов
Велев – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Илинден”, местност „Разсадника - Бежанци”, ул. „Зографски манастир” № 11,
УПИ ІV-388 в кв. 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРИЗ-М” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.45."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-7059-19.09.2014/ /вх. № 000030-669310.09.2014/
На 10.09.2014 г. с вх. № 000030-6693, 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 увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл. 57, вх. Б, партерен етаж.
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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул.
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„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл. 57, вх. Б, партерен етаж.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.46."ЕсОеСБг" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7042-18.09.2014/ /вх. № 000030-676212.09.2014/
На 12.09.2014 г. с вх. № 000030-6762, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕСОЕСБГ” ЕООД, гр.
Пловдив, за намаление с 9 /девет/ броя игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя игрални
места в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг“, община Несебър, област Бургас, хотел
„Диамант“.
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
„ЕСОЕСБГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Тракия“, ж.к.
„Тракия“, ул. „Теофан Райнов“ № 3, ЕИК: 115665619, представлявано от Ангел Георгиев
Куков – управител, за намаление с 9 /девет/ броя игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг“, община Несебър, област Бургас,
хотел „Диамант“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.47."ЕКЗА ГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-7218-25.09.2014/ /вх. № 000030-676112.09.2014/
На 12.09.2014 г. с вх. № 000030-6761, 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.
Варна, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Приморски”, ул. „Ян Палах” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„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, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.48."КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7217-25.09.2014/ /вх. №
000030-6759-12.09.2014/
На 12.09.2014 г. с вх. № 000030-6759, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА”
ЕООД, гр. Варна, 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. Варна, ул. „Димитър Икономов” № 23, ет. 1, обект 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:
І.Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос“, ул. „Иван Вазов” № 13, ап. офис Желев, ЕИК: 202717725, представлявано от Ангел
Иванов Желев – управител, 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. Варна, ул. „Димитър Икономов” № 23, ет. 1, обект 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД ”,
гр. Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.49."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-7230-25.09.2014/ /вх. № 000030-712623.09.2014/
На 23.09.2014 г. с вх. № 000030-7126, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД, гр.
Поморие, за намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Поморие,
ул. „Проф. Стоянов“ № 72.
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. 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
„ШАНС 07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, ж.к.
“Свобода”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав Цветанов
Христов - управител, за намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Поморие, ул. „Проф. Стоянов“ № 72.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.50."ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие /изх. № 000030-7232-25.09.2014/ /вх. № 0000307127-23.09.2014/
На 23.09.2014г. с вх. № 000030-7127 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07”
ЕООД, гр. Поморие за намаление с 1 /един/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, пл. „Свилена”, х-л
“Свилена”.
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
„ШАНС 07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, ж.к.
“Свобода”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав Цветанов
Христов - управител, за намаление с 1 /един/ и подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, пл. „Свилена”, х-л “Свилена”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие
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.
2.51."ЕВРОПЕТРОЛ ЕООД" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7221-25.09.2014/ /вх. №
000030-7105-23.09.2014/
На 23.09.2014 г. с вх. № 000030-7105, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД, гр.
Бургас, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Карнобат, област Бургас, ул. „Васил Левски“ № 1 Б.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”,
бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102636724, представлявано от Жечо Иванов Маринов –
управител, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Карнобат, област Бургас, ул. „Васил Левски“ № 1 Б.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.52."ЕВРОПЕТРОЛ" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-7222-25.09.2014/ /вх. № 0000307109-23.09.2014/
На 23.09.2014 г. с вх. № 000030-7109, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД, гр.
Бургас, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ж.к. „Меден рудник”, зона „А”, сграда № 118, ет. 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
„ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”,
бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102636724, представлявано от Жечо Иванов Маринов –
управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Меден рудник”, зона „А”, сграда № 118, ет. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.53."СИЙ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7229-25.09.2014/ /вх. № 000030-699917.09.2014/
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На 17.09.2014 г. с вх. № 000030-6999, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИЙ 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, Правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище” № 13.
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
„СИЙ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж.к.
„Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 121586215, представлявано
поотделно от Борислав Душков Михайлов и Светлана Ганчева Милева – управители, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище”
№ 13.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИЙ ГЕЙМС” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, Правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.54."ЧЕРНО И БЯЛО-2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7227-25.09.2014/ /вх. №
000030-6699-10.09.2014/
На 10.09.2014 г. с вх. № 000030-6699, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И БЯЛО - 2007”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/, увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които се организират
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски” №
80.
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
„ЧЕРНО И БЯЛО - 2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК:
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175227034, представлявано от Борислав Душков Михайлов – управител, за подмяна на 1
/един/ и увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул.
„Г.С.Раковски” № 80.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЧЕРНО И БЯЛО - 2007” ЕООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни
игри с игрални автомати и Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни
игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.55."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7228-25.09.2014/ /вх. №
000030-6700-10.09.2014/
На 10.09.2014 г. с вх. № 000030-6700, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002”
ЕООД, гр. София, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Добрич, пл. „Независимост” № 2, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
„ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК:
130870702, представлявано от Анна Велкова Велева - управител, за увеличение с 4 /четири/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, пл. „Независимост” № 2, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.56."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7225-25.09.2014/ /вх. № 000030-663009.09.2014/
На 09.09.2014 г. с вх. № 000030-6630, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Красна поляна”, бул. „Александър Стамболийски” пред бл. 65.
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
„ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова Димитрова - управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 7 /седем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Красна поляна”, бул. „Александър
Стамболийски” пред бл. 65.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.57."ЖОКЕР-1999" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-7224-25.09.2014/ /вх. № 000030-669710.09.2014/
На 10.09.2014 г. с вх. № 000030-6697, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр.
Сливен, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул.
„Тодор Икономов” № 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 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
„ЖОКЕР-1999” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”,
бл.27, вх. А, ап. 2, ЕИК: 119112637, представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Тодор
Икономов” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.58."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-7226-25.09.2014/ /вх.
№ 000030-7107-23.09.2014/
На 23.09.2014 г. с вх. № 000030-7107, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
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Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян“ № 22А.
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
ЕТ „СИ-ЕЛ-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 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян“ № 22А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.59."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - Жечо Маринов" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-7220-25.09.2014/ /вх.
№ 000030-7066-19.09.2014/
На 19.09.2014 г. с вх. № 000030-7066, 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 5 /пет/ броя игрални автомата, увеличение с 2
/два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Александровска” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв.
„Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физичeско лице – търговец/, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и
увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Александровска” № 98.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ – ЕЛ – ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.60."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7240-25.09.2014/ /вх. № 000030-657303.09.2014/
На 03.09.2014 г. с вх. № 000030-6573, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД, гр.
София, за увеличение с 4 /четири/, подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. Ямбол, к-с „Мраморно море”.
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
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, за увеличение с 4 /четири/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Ямбол, к-с „Мраморно море”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.61."ЕМБО" ЕООД, гр. Своге /изх. № 000030-7242-25.09.2014/ /вх. № 000030-651227.08.2014/
На 27.08.2014 г. с вх. № 000030-6512, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМБО” ЕООД, гр. Своге,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя
игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места, в резултат на което има увеличение на броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Своге, Софийска област, ул. „Александър
Стамболийски” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ
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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
„ЕМБО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Своге, ул. „Христо Смирненски” №
3, ЕИК: 130504352, представлявано от Боян Рангелов Боянов – управител, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 5
/пет/ броя игрални места, в резултат на което има увеличение на броя на игралните автомати
в игрална зала с адрес: гр. Своге, Софийска област, ул. „Александър Стамболийски” № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.62."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-7235-25.09.2014/ /вх. №
000030-7130-23.09.2014/
На 23.09.2014 г. с вх. № 000030-7130, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП”
ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места
с 5 /пет/ броя игрални места от наличен игрален автомат /електронно бинго/, в резултат на
което има намаление на игралните места и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат със 7
/седем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к „Люлин”, бул. „Панчо
Владигеров” № 44.
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
„СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални
места с 5 /пет/ броя игрални места от наличен игрален автомат /електронно бинго/, в резултат
на което има намаление на игралните места и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат със
7 /седем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к „Люлин”, бул. „Панчо
Владигеров” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.63."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7236-25.09.2014/ /вх. №
000030-6755-12.09.2014/
На 12.09.2014 г. с вх. № 000030-6755, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”
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ЕООД, гр. Варна, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Варна, район „Младост”, бул. „Цар Освободител” № 164 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев - управител, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Варна, район „Младост”, бул. „Цар Освободител” № 164 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.
2.64."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7231-25.09.2014/ /вх. №
000030-6756-12.09.2014/
На 12.09.2014 г. с вх. № 000030-6756, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”
ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 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. 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
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.65."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-7233-25.09.2014/ /вх. №
000030-6757-12.09.2014/
На 12.09.2014 г. с вх. № 000030-6757, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”
ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, 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. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, І
микрорайон, Битов комбинат „Владислав Варненчик”, тяло V.
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
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел
Иванов Желев - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, увеличение с 3 /три/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, І
микрорайон, Битов комбинат „Владислав Варненчик”, тяло V.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.66."БОНЕВ ГЕЙМ" ООД, гр. Банкя /изх. № 000030-7245-25.09.2014/ /вх. № 0000307079-19.09.2014/
На 19.09.2014 г. с вх. № 000030-7079, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БОНЕВ ГЕЙМ” ООД, гр.
Банкя, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Банкя, общ. Столична, обл. София, ул. „Стефан Стамболов“ № 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
„БОНЕВ ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Банкя, общ. Столична, обл.
София, ул. ”Княз Борис I” № 2, ЕИК: 202690776, представлявано от Йордан Евлогиев Бонев –
управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Банкя,
общ. Столична, обл. София, ул. „Стефан Стамболов“ № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БОНЕВ ГЕЙМ” ООД, гр. Банкя,
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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.
2.67."ПЕТЪР РАШКОВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-7243-25.09.2014/ /вх. № 0000307062-19.09.2014/
На 19.09.2014 г. с вх. № 000030-7062, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Смолян, бул. „България” № 3А, х-л „Кипарис Алфа”.
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
ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к.
„Младост – 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658, представляван от Петър Валентинов Рашков
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 3А, х-л „Кипарис Алфа”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, 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.
2.68."БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД" ЕООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-724125.09.2014/ /вх. № 000030-7031-18.09.2014/
На 18.09.2014 г. с вх. № 000030-7031, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БИ ЕНД ВИ
ЕНТЪРТЕЙМЪНД” ЕООД, гр. Кърджали, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 61, бл. 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 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
„БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали,
ул. „Стефан Караджа”, бл. 24, ет. 4, ап. 4, ЕИК: 108691396, представлявано от Валери
Младенов Чаушев - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 61, бл. 5.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.69."ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-7239-25.09.2014/ /вх. №
000030-7103-23.09.2014/
На 23.09.2014 г. с вх. № 000030-7103, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ –
КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 1 /един/ брой и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. “Константин Иречек” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к.
„Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин Иванов
Стефанов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 1 /един/ брой и увеличение с 2 /два/
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. “Константин Иречек” № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.70."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-7253-25.09.2014/ /вх. №
000030-7141-24.09.2014/
На 24.09.2014 г. с вх. № 000030-7141, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „БАИ – МИЛЕН
ТОТЕВ”, гр. Бургас, за 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. Бургас, ж.к. „Изгрев”, РУМ „Велека” № 129.
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
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председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков”, бл. 13, вх. 4, ет. 7, ЕИК: 102082513, представляван от Милен Генов Тотев
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, РУМ „Велека” № 129.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр.
Бургас, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.71."ОУШЪН ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-7257-25.09.2014/ /вх. № 0000307142-24.09.2014/
На 24.09.2014 г. с вх. № 000030-7142, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, УПИ 705, кв. 66, магазин № 8, м. „Христо Смирненски – Слатина”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за 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
“ОУШЪН ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”,
ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357,
представлявано от Пламен Петров Петков - управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, УПИ 705, кв. 66, магазин № 8, м. „Христо
Смирненски - Слатина”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ОУШЪН 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 - 4
За - 4
Против - няма.
3.За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-719025.09.2014/ /вх. № 000030-6998-17.09.2014/
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На 17.09.2014 г. с вх. № 000030-6998, 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 13 /тринадесет/ 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. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ - /А001/;
2. гр. Асеновград, кв. „Запад“, ул. „Лозница“ и ул. „Хаджи Д. Стоилов“ - /А
005/;
3. гр. Асеновград, ПЗ север, ул. „Васил Левски“ - /А 010/;
4. с. Копринка, Център - /КК 18/;
5. гр. Нова Загора, ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Радецки“–спирка юг-/NZ01/;
6. гр. Свиленград, кв. „Кап. Петко Войвода“ - /SV 09/;
7. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“, до месокомбината-/ST21/;
8. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“, АПК, източен тротоар до
спирката-/ST27/;
9. Стара Загора, ул. „Кенали“, на паркинга пред входа на НАП-/ST35/;
10. гр. Габрово, бул. „Трети март“-спирка до ДКЦ-/G011/;
11. гр. Габрово, бул. „Столетов“-спирка на кръстовище с ул. „Райко Даскалов“/G013/;
12. гр. Габрово, бул. „Столетов“-автоспирка GWG-/G021/;
13. гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“, спирка „Терапия“ посока кв.
„Възраждане“-/V029/
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София, /изх. № 000030-7186-25.09.2014/ /вх. № 000030-703518.09.2014/
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На 18.09.2014 г. с вх. № 000030-7035, 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 6 /шест/ броя
букмейкърски 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
„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:
1. гр. Плевен, ж.к.. „Сторгозия“ № 116.
2. гр. Търговище, ул. „Епископ Софроний“ № 9, ет. II;
3. гр. Луковит, област Ловеч, ул. „Асен Златаров“; бл. „Дружба“;
4. гр. Търговище, ул. „Пирин“ № 7;
5. гр. Мъглиж, област Стара Загора, пл. „Трети март“ № 11;
6. гр. Русе, ул. „Левента“ № 3 А;
7. гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ бл. 14, кафе „Жасмин“;
8. гр. Перущица, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски“ № 1 А;
9. гр. Пазарджик, ул. „Княз Александър Батемберг“ № 39;
10. гр. Твърдица, област Сливен, ул. „Ген. Заимов“ № 13;
11. гр. София, ж.к. „Бели брези“, бл. 15;
12. гр. София, бул. „Монтевидео“ № 98.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Луковит, област Ловеч, ул. „Момчилец“ № 3;
2. гр. Провадия, област Варна, ул. „Дунав“ № 46;
3. гр. Провадия, област Варна, ул. „Георги Кирков“ № 4;
4. гр. Пловдив, ул. „Данаил Николаев“ № 96;
5. гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 173, вх. А, ет. 1;
6. Пловдив, ул. „Дунав“ № 89;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.3."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7183-25.09.2014/ /вх. №
000030-7078-19.09.2014/
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На 19.09.2014 г. с вх. № 000030-7078, 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 14 /четиринадесет/ 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.

София

ул.Майор Томпсън 1, вх.Г

2.

София

бул.Княгиня Мария Луиза 52

3.

Видин

ул.Широка 9

4.

Велинград

УПИ VII-"културен дом", кв.34, Чепино-площада

Велинград

пл.№9503-ПОС, източно от УПИ II-"Административна дейност", в
кв.139, спирка пред Държавно лесничейство - посока Чепино

Велинград

пл.№9600-ПОС, източно от УПИ XXVIII-4768 в кв.653, ресторант
"Парадайз"

Кюстендил

между ул.Цар Борис I и пл.17-ти Януари

Балчик

ул.Асен Петков 6, парцел V-3193, кв.127, идентификатор 02508.78.5.1.2

9.

с.Оброчище

с.Оброчище, общ.Балчик, ул.Средна гора 20

10.

с.Чорбаджийско

с.Чорбаджийско, общ.Кирково, ул.Граничар, УПИ IX,кв.32

София

ж.к.Люлин 4, бул.Панчо Владигеров 28, търговски комплекс "Люлин 4"

12.

Пазарджик

ул.Димчо Дебелянов 3, Хипермаркет Кауфланд

13.

Добрич

ул.Дунав 55, УПИ XI, кв.529, Хипермаркет Кауфланд

14.

Пазарджик

ул.Асен Златаров - на паркинга пред ГУМ

5.

6.

7.
8.

11.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
4.За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-718925.09.2014/ /вх. № 000030-6997-17.09.2014/
На 17.09.2014 г. с вх. № 000030-6997, 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 13 /тринадесет/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид
гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Белчо
Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема
залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания
„СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ - /А001/;
2. гр. Асеновград, кв. „Запад“, ул. „Лозница“ и ул. „Хаджи Д. Стоилов“ - /А
005/;
3. гр. Асеновград, ПЗ север, ул. „Васил Левски“ - /А 010/;
4. с. Копринка, Център - /КК 18/;
5. гр. Нова Загора, ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Радецки“–спирка юг-/NZ01/;
6. гр. Свиленград, кв. „Кап. Петко Войвода“ - /SV 09/;
7. гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“, до месокомбината-/ST21/;
8. гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“, АПК, източен тротоар до
спирката-/ST27/;
9. гр. Стара Загора, ул. „Кенали“, на паркинга пред входа на НАП-/ST35/;
10. гр. Габрово, бул. „Трети март“-спирка до ДКЦ-/G011/;
11. гр. Габрово, бул. „Столетов“-спирка на кръстовище с ул. „Райко Даскалов“/G013/;
12. гр. Габрово, бул. „Столетов“-автоспирка GWG-/G021/;
13. гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“, спирка „Терапия“ посока кв.
„Възраждане“-/V029/.
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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4.2."ЕВРОФУТБОЛ ООД" ООД, гр. София /изх. № 000030-7046-18.09.2014/ /вх. №
000030-6715-11.09.2014/
На 11.09.2014 г. с вх. № 000030-6715, 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 19 /деветнадесет/ 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. Варна, ул. „Неофит Рилски“ № 22;
2. гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ № 250;
3. гр. Видин, ул. „Екзарх Йосиф I“ № 3;
4. гр. Пловдив, ул. „Огражден“ № 10;
5. гр. Луковит, ул. „Асен Златаров“ № 1;
6. гр. София, общ. Красно село, обл. София, ж.к. „Бели брези“, бл. 15;
7. гр. Пещера, обл. Пазарджик, ул. „Дим. Горов“ № 5;
8. гр. Перущица, обл. Пловдив, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1 А;
9. гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Чинара“ № 6;
10. гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 14, кафе „Жасмин“;
11. гр. Твърдица, обл. Сливен, ул. „Ген. Заимов“ № 13;
12. гр. Самоков, София област, ул. „Преспа“ № 3 А;
13. гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“, № 116;
14. гр. Мартен, област Русе, ул. „България“ № 67;
15. гр. Мъглиж, област Стара Загора, ресторант „Септември“;
16. гр. Пазарджик, ул. „Княз Александър Батемберг“ № 39,
17. гр. Драгоман, София област, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1;
18. гр. Търговище, ул. „Васил Левски“ № 30, ет. 2;
19. гр. Кърджали, ул. „Беломорски“ № 4-6.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1. гр. Бургас, к-с „Изгрев“, бл. 114 – магазин 5;
2. гр. Пловдив, бул. „Дунав“ № 89;
3. гр. Пловдив, ул. „Генерал Данаил Николаев“ № 11;
4. гр. Пловдив, ул. „Генерал Данаил Николаев“ № 96;
5. гр. Провадия, ул. „Дунав” № 46.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7188-25.09.2014/ /вх. № 000030-703718.09.2014/
На 18.09.2014 г. с вх. № 000030-7037, 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 6 /шест/ броя букмейкърски 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
„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”.
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Плевен, ж.к.. „Сторгозия“ № 116.
2. гр. Търговище, ул. „Епископ Софроний“ № 9, ет. II;
3. гр. Луковит, област Ловеч, ул. „Асен Златаров“; бл. „Дружба“;
4. гр. Търговище, ул. „Пирин“ № 7;
5. гр. Мъглиж, област Стара Загора, пл. „Трети март“ № 11;
6. гр. Русе, ул. „Левента“ № 3 А;
7. гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ бл. 14, кафе „Жасмин“;
8. гр. Перущица, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски“ № 1 А;
9. гр. Пазарджик, ул. „Княз Александър Батемберг“ № 39;
10. гр. Твърдица, област Сливен, ул. „Ген. Заимов“ № 13;
11. гр. София, ж.к. „Бели брези“, бл. 15;
12. гр. София, бул. „Монтевидео“ № 98.
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1.гр. Луковит, област Ловеч, ул. „Момчилец“ № 3;
2.гр. Провадия, област Варна, ул. „Дунав“ № 46;
3.гр. Провадия, област Варна, ул. „Георги Кирков“ № 4;
4.гр. Пловдив, ул. „Данаил Николаев“ № 96;
5.гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 173, вх. А, ет. 1;
6.Пловдив, ул. „Дунав“ № 89.
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.
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7187-25.09.2014/ /вх. № 000030-703618.09.2014/
На 18.09.2014 г. с вх. № 000030-7036, 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 6 /шест/ броя букмейкърски 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
„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”.
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“ № 116.
2. гр. Търговище, ул. „Епископ Софроний“ № 9, ет. II;
3. гр. Луковит, област Ловеч, ул. „Асен Златаров“; бл. „Дружба“;
4. гр. Търговище, ул. „Пирин“ № 7;
5. гр. Мъглиж, област Стара Загора, пл. „Трети март“ № 11;
6. гр. Русе, ул. „Левента“ № 3 А;
7. гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ бл. 14, кафе „Жасмин“;
8. гр. Перущица, област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски“ № 1 А;
9. гр. Пазарджик, ул. „Княз Александър Батемберг“ № 39;
10. гр. Твърдица, област Сливен, ул. „Ген. Заимов“ № 13;
11. гр. София, ж.к. „Бели брези“, бл. 15;
12. гр. София, бул. „Монтевидео“ № 98.
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1.гр. Луковит, област Ловеч, ул. „Момчилец“ № 3;
2.гр. Провадия, област Варна, ул. „Дунав“ № 46;
3.гр. Провадия, област Варна, ул. „Георги Кирков“ № 4;
4.гр. Пловдив, ул. „Данаил Николаев“ № 96;
5.гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 173, вх. А, ет. 1;
6.Пловдив, ул. „Дунав“ № 89.
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.
Раздел десети. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за хазарта и
удостоверителни знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри в игрално казино:
1.1."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7158-25.09.2014/ /вх. № 0000306811-15.09.2014/
На 15.09.2014 г. с вх. № 000030-6811 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. 11 от ЗХ
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да
вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „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,
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”.
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."ПАЛМС ПЕТРИЧ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7060-19.09.2014/ /вх. № 0000306617-05.09.2014/
На 05.09.2014 г. с вх. № 000030-6617, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС ПЕТРИЧ” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 102, м.
„Предгаров площад”.
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:
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Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС ПЕТРИЧ” ЕООД със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Илинден”, ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” №
7, ЕИК: 200876376, представлявано от Ивайло Георгиев Иванов - управител, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад”.
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."КЕСТЕН - 2007" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7041-18.09.2014/ /вх. № 0000306872-15.09.2014/
На 15.09.2014 г. с вх. № 000030-6872, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕСТЕН - 2007” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ябланица, обл. Ловеч, м. „Гаргулица“ .
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 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:
I. Да бъдат утвърдени представените от „КЕСТЕН - 2007” ООД, със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Връбица”, ул. „Синчец” № 5, ЕИК: 110568543,
представлявано от Иво Антонов Първанов – управител, Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ябланица, обл.
Ловеч, м. „Гаргулица”.
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. Лотарийни игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-725625.09.2014/ /вх. № 000030-7211-25.09.2014/
На 25.09.2014 г. с вх. № 000030-7211, 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 на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, утвърждаване на 5
/пет/ броя образци на талони за участие в разновидност „В ГАЛОП” - трети тираж, 2 500 000
бр. с номинална стойност – 1 лв. и на 2 /два/ броя образци на талони за участие в
разновидност „ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ” - втори тираж, 1 200 000 бр. с номинална стойност – 1
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.
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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, т. 9 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 промяна в издаден лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за организиране на
моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, изразяваща се във нов трети тираж
на разновидност с наименование „В ГАЛОП” и нов втори тираж на разновидност с
наименование „ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ”.
II. Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на моментна
лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”.
III. Да бъдат утвърдени представените 5 /пет/ броя образци на талони за участие
в разновидност „В ГАЛОП” - трети тираж, 2 500 000 бр. с номинална стойност – 1 лв. и на 2
/два/ броя образци на талони за участие в разновидност „ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ” - втори
тираж, 1 200 000 бр. с номинална стойност – 1 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета
(онлайн):
4.1."ПОЛКО ЛИМИТИД" LTD, Малта /изх. № 000030-7255-25.09.2014/ /вх. № 0000307076-19.09.2014/
На 19.09.2014 г. с вх. № 000030-7076, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл.
22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛКО ЛИМИТИД“
(POLCO LIMITED), Малта, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета /по
Удостоверение за издаден лиценз № 542/30.04.2014 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 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 „ПОЛКО ЛИМИТИД“ (POLCO
LIMITED) със седалище и адрес на управление:Бетфеър, Трик Ил- Каплиан Мифсуд, Санта
Венера, SVR 1851, Малта (Betfair, Triq Il-Kappiliian Mifsud, Santa Venera, SVR 1851, Malta),
ЕИК: С39497, представлявано от Джеймс Палмиер, Дейвид Блекман и Лии Джонатан Дурик,
само двама по двама, Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания върху
резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Раздел единадесети. Докладни записки:
1. Докладна записка с изх. № 000030-7254 от 25.09.2014 г.
На 31.07.2014 г. с вх. № 000030-6027, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ
МАЛТА)“ ЛИМИТИД, Малта, за издаване на лиценз за организиране онлайн на хазартни
игри в игрално казино за срок от 10 /десет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва
участието в хазартните игри: www.bet365.com.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
В хода на проверката и на основание чл. 33, ал. 5 от ЗХ, с писмо с изх. №
000030-6298/14.08.2014 г. бе изискано представянето на допълнителни документи.
На 19.09.2014 г. с писмо вх. № 000030-7069, искателят моли за удължаване на
срока за предоставяне на документи по подаденото писмено искане на основание чл. 33, ал. 5,
изр. 3 от ЗХ, с оглед на наличието на правна и фактическа сложност по предоставяне им.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5, изр. 2 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 (тридесет) дни срокът за предоставяне на необходимите
документи по писмено искане от от „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)“ ЛИМИТИД, Малта,
за издаване на лиценз за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино за срок от
10 /десет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието в хазартните игри:
www.bet365.com.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Раздел дванадесети. Разни.
3. За лотарийни игри:
3.1."НЮ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-5927-30.07.2014/ /вх. № 000030-559124.07.2014/
На 24.07.2014 г. с вх. № 000030-5591, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 и чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
организиране на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят

Стр. 88
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издадени лицензи на
„НЮ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул.
„Фритьоф Нансен“ № 37, ЕИК: 201090102, представлявано от Калин Георгиев Попов –
управител, в адреса на дружеството / На 23.07.2014 г. дружеството сменя адреса си на
управление – от гр. София, район „Оборище”, кв. „Подуяне“, бул. „Ситняково” № 48, офис
сграда „Сердика Офиси“, ет. 4 на гр. София, район Средец, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/

Секретар-протоколчик:
/Гинка Панаретова/

